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క్ లోకుల మజ్జ సః 

సహ్చూాచయుల! జ్య 

మున బే గన్నిగగన్ని సతిళము 

ఒకు వివమయములను బట్టి DN యు గాలించి 

సంపుటములు (i చో చుం" Wr యగ గ్ భజ 

ములను ము డ్రి ము ప్రత శ నొర్జీంచి శు! 
శః 

తులు ీశికయ్యపయింది సద అచిణ్న. శ్రా బట్ 

గురుణా అప్పా ఫ్ర గొరివుళ్ళ రా Sn 

మును విని శ్రీవిజయనగగ సంస్థానాగ పగులు 
మా ny శ్రీ రాజ" శ్ర WET DB NED 

దద ఇన్ని దులా. బహి వారు. కానత్ర 
ములదసష్ట్రీయము భగించి గ గకగంబ్పుటముల , సమర 
అనువు తోడు దుదుని ని పాగా. ముపరించి 

మళ్ళోం సగస్టవిధ మలయ ౬ న్నహింద కూఖ కు “స్థన 
ము స సానుభూతి 

+ ఇన్స్ కోతక॥వ్రులచరి, లమ ప్రంయయుచు. క్రీవం 
ఇ క్ర సుబ్బా రచ గాకు వాల ఏద్దనుంధి శ్ర క్ 

BET తిముగ Son మన్ని =: 3 గార్టయము 

అడిగినను ఇదిగొ అదినా యని ము? క: పో 
టే లచ శి రకనంవుట్న మకణమునకు 



ముగిసీనను తిరుగ సొసంగకపోవ్రటకేగాక వంగూరు 
సుబ్బారావుగారు కీ _ర్థిశేవంలగుటకుం గూడ విచా 
రించి మరల మొదలే త్తి చిరకాలము కి, క్రి ందట సంక 

ల్పేంచిన కతకసంపుట వ, కటన మిప్పటికి ష్టగించితిు. 

్రమన్నుగ వేలువేటుసంవుటనులుగ భక్షి శృం 
గాక నీతి, వమతవీషయళతకములనో నింకం గొన్ని 

సంపుటనులను ,బ బ్రచురింవనున్న మాయుద్యి నునమున 

కాం భ ధ్రమవాజనురతోచ్చాటవసరను, 

. మొదటి సంపుటమున ముది గాముద్రి, తళతక 

ములు 20 సనుకూర్చితిమి. ఈ శుగవనసంల్పటమున 
20 సనుకూర్శినారము, ఇందలి యను ది తళతకను 
లన్నియు. బ్రచురిణార్థను ; మాకెసంనటయేగాక 
శోతక్షములనన్ని రటీనీ సంస్కరించి ' వివులములగు 
వీఠీఠకలు చ్రానీ. శ్రీ శమన ద్రీరమణకవులు, థ గానా 

నులు కోడ్సడుటశే నోటి కీసరాష్టింగ సుందర 
“మగు భక్రిరస సళతశ "మొదటిసంవుటము ప్ర చురింప 
గలిగితిమి. న 

"ఆం ధ్ర మవోజనుల యాదరణ ఖో ప్రో శ్సాహములం 
బట్టి కడమసంవుటములనుగాడం “ళ్షరలోం బ్ర బచు' 
శించుటకుం బ్రయళ్ళింవ నున్నా రను, రో 

తేండయాశ్చేప ఎట స్థ ల బట్టు, 

_ఇెన్నవుక.... yi వావిళ్ల, రామస్వామి కా కారులు" 
"1..8.1926. 



1 నూర్యనా రాయణకశొతేక్షము 

లై రీపూల నబజలింగ కొ తకము 

8 రఘుతిలకళతకము 
4 నుహిసూను సుగమర్షనిళ్ తేకము 

ల్ ఉద్దండ చాయలో తేక్షియు 

CE 

#4 ౫ 4 

6 నోట్టుముక్కల రాజగో పాలళతకము 
7 రుక్షి | భీపతికతకము 
R కాన ప్రసూనాంచికకతకము 

9 ముకుంనగ లేకు 

10 శివకొతకను 

[1 రగమూాధీశొర్టిగశ గజ 
tg భ్ క్షచింతానుచికి గళము 

[గ కీళావతిశత కు 

14 నుహిజూననోపహూరశ్ తీశము 
lp పార్థసారథి తేకము 

6 శీ హజోఖరళ తేకను 
లీ ్రురంోళళతకమయు 

18 చూధవళతకము. 

19 శా మేళ్ళరీశతకచు 

20 శ్రీవిశ్వనాశళతకము 

త్ల. 



తు / 



భక్షిరవళశకములు 

రెండనస౦పు ట ము. 





బీ రిక, 

ఈ సూర్యనా రాయణళతకమును వరాెవాజేంకట 

నృనింవాకవి రచించెను ఇతడు భాగదాషజ గో 

తుడు బ్రాష్టాణుండు. జగన్నా యకకతః ము ర చిం 

చిన నరావాగిరి కొండరాజు నీతడు నేకగోశ్రు లె 
గాని యిరువురును తమ వూర్వులను శిన్బికొనక 

పోవుట చే నింటెనరు వూర్వులో యిగుభురకుం గల 
సంబంధ మెట్టిదో యలుంగ వీలు కాలేదు, 

“ శి తసంవత్సుమవల్లియా నరన వెల్లి” అను 
పద్ధమునలనం గవి నరసవెళ్ళిలోని నూర్యనా రాయణ 
స్వామినిగూర్చి యీ? తకము గచింపెనని యూహిం 
వనాపనుగాని నరసవెల్సి యొదట నున్నడో కని సం 
బంధు లెనరేనీ యటం గలెకేమో తెలియవచ్చుట 
లేదు. త త్రత్యులీ? మయమును బ్రయత్నించి కని 
జీవితము _ప్రచురించుట యననకము, 

ఈ నూర్యనారాయణశ్ తకను భాను జటిలముగ 

సౌంన్కృతిక సనూసబంధురనముగ నున్నది. కొన్ని 
చోటుల వద్యమునంతటి నాక్తృమించికొనిన నమూన 
ములు గలవు. భొవదులు న్వతం,త్రముై రమణీ 
యము ఖై యున్నవి. నూర్యభగచానుని లేజోనిళ 

— 1] 



లై 

వముల్సు పృభావములు, శ _్రినామర్థ్యములు నరా 

ఇకథలు ఒక్కొక్కవద్యమున నొక్కొక్క రీతిగాం 
గవి వర్ణించి తనకవితానై చైవుణర్థము సాటియున్నా6. 

శు. ఇందలి పద్యములు స్వతంత్రము లనియుం 
ప్రే చ్రాతస, సరణీయము లనియు¢ దలంచు చున రను, 

7 ప్రళ_స్తమగు నీళతకము ప్రచురించిన వావిళ్ల 
జా శాంధ్రజనులకు నరదనీయుతు. 

దనన. . . ఇట్ట 

| చేపా ద్రిరమణకన్రులు, శ'ఆానణానులు, TI 



చీరను. 
నూర్యనారాయణశశలేకము. 

ఛా, క్రీనుత్చగనుపర్వ జీవితము £. శీ యాం! ల 

తంబు లై , శామధ్వ స్తవమ _స్తలోకనిబిడ భాం 
తంబులై మించునీ, రానూంఘ్రుల్ గోనియాడి 
వృత్త లేక గృంథంబు సీకింభుగా?, టేదుళ౯ Are 

చ్పెదం జిత్తగింపు మెలమికా శీనూర్యనా చా 

యళకో, 1 

కొ,ఖోర దాగ్టజపని త్ర గో తృజు, త న్ 'వశ్రేస్టవంళుషం 

డని, ద్యాక కుండ వరావా వేం! టన్బ్ఫవనీంచోఖ్యుం 

డ్ సజ్భ కి నిం, పారం గొల్బుచు నీకు వృ శ్రక్ల 
తకం బర్చింతు సాద్దోగముల్, నేరం జూచి కృ 
పకా సహింను మదిలో శీనూ, ., జ్జ 

ము, అరయక్షా బెపనమైన రాళ తే కవడస్థ బాత 

మాలించినకా, బరమ వ్రీతిం బలిం చినకొ బుధులు 
నీపాదాంబుజ ఖ్యాత లై, దురిత భ్వాంతనిను_క్లిం 
గాంచి శుభముల్ తోట్లోం బ్రవ్నర్తింద నీ చిర 

. కారుణ్యమతికా సుఖంకు రెవుడుకా శ్రీనూా,,, 

మ్ శ్రీతసంవత్సునుచునల్లి యానరనవిల్లికా మల్లి శా 
వాద్యుల్లను ల్ల తికావేల్లితసాలయూలకునుదూరా 



త్త భ_క్షిరసళతకనసంపుటము 

మస్ఫురద్దేమని, రి తగేవాంబునం బద్రి నీముఖస 
ml గ్గ | 

తుల్ సేవింప ఛాత్రీనుర్శా ర్చితలలాకృతి 

నొవ్వునిన్ను. దలంతు క్లొ నూ ** శీ 

శా, శీ మత్సద సముద్భ వాదితనువుల్ శేకెందు ల టం బాం 
_ నెవ్యాండు నా నామాయల్ గనువట్టనుజ్జగ 

_ ములక్షా గావించి రయొలయ, న్యా మోొవాంబున 

నొప్పునట్టి నిగమవ్యాలీఢపాదాబ్బు నికా,బ్రే ముకి 
గన్టొని సంస్మరింతు మదిలో శ్రీనూ. = ర్ 

శ్వా ఛాయాదిప్రియకాంతలక్షా మధురభాషాలీల జీ, 
దన్నుచుక్కా గాయం బుజ్జగ్టైలమై పరిస్క్భతేసరి 

 ప్మారంబునై మించ లో కొయాసంబు లణంచి 
దుర్శదబలవ్యాసంగిదై త్యోత్క. రా, జేయన్ఫ్యూ థి 

నసంగు నిన్నుం దలంతుక్షా ,శ్రీనూ, రి 
ళా, వేద్నప్రో_క్షననముసృతు ల్పలువుచదు కా బృథీను 

రు శ్లెచ్చి నీ, పాదాబ్దన్మర కైకనిశ్యభ జనా పారీణు 
లి, నిల్వంగ్వా ఖేదంబు ల్తాలంగించి వారలకు 
 నుక్క్బృషస్టాపవర్దం ఐవి చేడాసక్షి నొసంగు 

చు, అశలంకసృటికంబు నూతనజపోద్యుద్దీ క్షీ నాగం 
లుకు వ్రకటచ్చాయ ధరించినట్లు జలగోళం 
బాటం జంద్రుండు స్కీ సకలోస్రంబులు దాల్చి 



నూర్యనారాయణళశతశ్రను.,. గ్ 

పోడళకళాసంవూర్లుంరై థా్యాంతమూ, లి? ల్ఫెక్షా 
బరిమార్చుచుకా దిరుగంజే శ్రీమవా, .. 8 

మ, అవనిఖ భూసురవగ్యులవ్విధినివే. ఛాచాగనంన 
కుల నసనాది క్రియ లన్నీ "సూత్ర జపముల్ 
సంభ్యానముస్మా_రముల్, _శినవూజానక ముక 
ఘటించి నిఖలహేచుంబు లర్థించుచుళొ, శివరూ 
వుండ వటంచు సంతురు గదా! శీసుాాంం. 9 

మ, భవదునంబులు కల వేగమున ఛుంభదోర్ట ౪ 
మభాగంబునక్షా బసనోద్గూతచు శ భునంబు 
లగుచుకా బాతిన్టీ నిగుతల, గం3పంటు లే 
సంగ భూరిజల థా రాన త్రి గశీంపసే, నృవగు 
లిచ్చుగ సస్యపంి సెదచటళా CEs 10 

కాలో కొలోకను దాటి చండ కిస జూలో కస్సు శా 
యన భా, సీకం బొవ్చ ననేక లో॥ తిమరో స్లేమం 

Pr 

నిల్సి ఫోలుతుకా బీనా ఎం 1 

మ, ఖనట_త్సత్క_రదీ వ్రమూర్తు లగుదుక్లా గవ్పట్టు 
చంద్రాదులక్కొ గను:గొంచుకా గణకగుల్ నుఖా 
_కిఫలసంథాతల్ దా యంచు గ్కొబ్బున నూ 
హింతురు కూడు నే భువనములో్ వుక్ణించి రజీ. 
చి క్రుం,చి నటింనంగలక గ్గ వీవ్చ గలుగక్నాలీ... 



శి. ఛ_క్రిరరళతశసంపుటము 

మ. హరిపాదంబునం బుట్టి బేవనది వూళాళారమై 
తా మెహ్కీక్టరమాళికా విహరించు'చాడ్పునం 
జతుర్వక్త్రాననోళ్టంబు శై రై; గిరులై వేదము లా 
తృమండలమునక్షా గీ 'ర్రించుచుక నిల్వంగా, 
నరుల కా చెంనగుచున్న నిన్ను. దచలంతుక్లా శ్రీ, 

నూ, iy 

మ. అనలపైో నవ్రనిబోచితావాతుటు సయ బర్త 

పకక రుం ( గోరినకొ, నిను 
ఖా వలు సల 3 నన కొ, ర్రీనూ, ,, 14 

"ది స వల సో కంగను లైనరూవులఃగృషాసా 
3 |. ఫట. తప చం, చలభలోత్కరళకానపొనకలి 



నూర్యనా రాయణజణళ గక ము, 7 

మ, హారిన క్లికా జనన త్తి గాంచి యరుణో కసీ 

వం = చంపారి న్ ర్లరకోటుల్ బయశో బ్రవూర్షః న 

మస్క్మా_రంబు అసం నం్యబ“ ముర బున వేగు 

సీరథగత వ, శృీతచక రము సు, oo pete మిందు 

నువర్మనంబుక రికా (రీ, c నా 17 

భార _క శ్వేతవినీల సర్లనుల జీరంచజిల్లు EN YW యు, 3 స్ట 

_శ్తస్వాళ్ళతి పం॥ జోదగ వ్రు ౧ ' గష్టంభో రుప యట వీ. 

భాయు_కీక్ దఠర్కృుగవాన ॥ "మును! అటో 
గంబుం 'దెల్పం గృహా, రిక స్వాాంతముతోడం 
జూడందగునే శ్రీనూ, 18 

ము, బలకుం భాంగరశీడులందు నధైయొుం జంబ జం 
తూత్కరో, స్లస్టలదం +) గంంబులకా ప్రతినిధి 
వ్యాపారముకొ జూపి పంవిలరతా ఘైణీవి ఆన 

మై మునినునో థ్యా నా ర్ల ర రూపంబు నరః జలం 

గన్బ జ్లైడునీ కొం" "గుల్ Sys reese 1౪ 

ము. క్రుటి 'యైనకా జెకపుండ వష్టిళుటి క*కుద్ధంటు 
లౌచుకా సను, త్వటబ్భ తికి డిరరగ్రముల్' 
సనును లై శల్పాంతరగష్టంగ కొర్చట గానీగ 
బడు నెవ్వభుం డఖిలవికర భ్యేచయచిదూ ఇ డై, 
నిటలాశుంబున మించు నీచ్చు గలుగ ఖా శ్రీ సూ, 

ము జగరీళా వార్గి కనృష్ట్ నంకురతతి చా యక్షా ఉకీ 



§ భ_క్టిరనళతకసంవుటము 
్షోన్నతిశ, జగము బ్ల్రిక్కున నీదయిం బొడ, ముచుకా నర్థించు చున్న కా జహీీర్షం గృళానుం 
డుజలంబునంఖ'లి నద్భశ కన్నూ ర్తి వొటింపుచో, 
నిగనుంబుల్ జఇెలువంగ ళక్య'మె నినుకో రీ... 

చు, మునిదిగ్భ_ర్హలునిష్ణుళంకరులనం బూజ్యుం దజుం 
దంచి కా వనజా లేకణ కొం గదచూయఖచరనవ్రాతా 
గ్రుగణ్యుండ వీ, వనుచుం బల్కువు రాణ కాస్త 
ములు సత్యం బంచు నార్యుండు ఫీ రినకోర్కు 

వ్ 

నినులో ప్ప 
శ జే | 
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మముకాలో కాంధ శారంబుతో(,దుదినుట్ట కొనిద 

లింపుచు కొభుననబంధుతష్టంబు వాటించునీ, న్భుదు 
పొదాందబుజనుల్ దలంతు మదిలో శ్రీనూ. 4 ం 

శా.ఆయుర్లాయ మణంచి దూనవ్రులు వుణ్యావుణ్య 
రూవ, కృియల్, సేయంజూచుచు సాశీవై నిలిచి 
యతీణవ్రఖానోన్న తిక, గాయంబుల్ నడం 
ద్రోచుచుక్షా యనుండ వె నా కాది లోకళస్టితుల్, 
జేమవ్ర క్రియ సంభుటింతువ్రు గడా శ్రీనూ. .. 

చు సుతచా రాద్యననం బె ముఖ్య మని యూచుకా 
శాశ్వతం బంచు సం్కత్రత మజ్ఞాని బుధుండు శోక 
రహి తానంచామృతోద్య్యోగసం,గతి శర్శవ్య మే 
టంచు గా గని ఖాగమునత్వ గంధ దియా, ర్నిత 
చిత్తంబున న ర్హనంబు నలువుక్షా Sires 87 

చు. అరుణత్వంబును బంకజాత దళనచ్యా సారము క 
శ్రీమనోోహరరూవంబును 'జీవకానముకుటరల్నొా 
ఘనవ్రతిచబ్భాయయుం క్షా, దరచ క్రానీధనుర్ణుఖవ్ర బల 
నానాచివ్నాను బ్టాల్చి మిరచిరి నీన్చళశా భనదం 
ము లొక్కశరణికా శ్రీనూ, .. వ్ర 

ము. నునిదాఘన్యథం జిక్కి చాతశనచుం సంతోఖించి 
నీలా ట్ర, ద్కర్శనముకా గోరినమాడ్కి. భభూరిభవనం 
జాళార్తి చే నంతయుకా,వనటకా గుందుచు నిష్ట 



10 భ_క్తిరసళతకనంవుటము 

7 సంక మదక ప్రార్థించి "లేవంకం జూచిన 
_  యుష్నేనయ దక యొండు గలజే శీ శ్రీనూ. ., 
ము. కలం బీ బ్రాతపచాధ కోరక నరుం ఇక వడిక్షా 

_ ఘాజీ చరతల నున్నట్టికుజంబుం జేరుగతి నానా 
 ఘోరసౌంసారకజ్వలనజాన్థలలం జిక్కి. నూనవ్రుం 
డుసంజాళా ర్తి నిపొదము :విలసద్భక్షిం దలంచి 
కొల్చును గదా క్రీనూ, =. అ 80 

మ. ..కలీ రీ.కోలంట్లున భ్ _కీయోగమహీమకా గైవల్య 
పైని య్యార్యు లమీయశ్రవణ క శ్రీయావిను 
బన సట్టులై నా ధ్ర శాకాలముకా,బలుమాటుకాబకి 

గే య ర్స ముకు లౌదురుగదా ,శ్రీనూ. . +81 
హ్కభ వాళ వవ్రనుఖసర్య్వాను _క్యువర్య్యుల్ 

న భరతా 

ర నెంత చె, చ్చెరం గాదేణ్యనుతోడం 
వం దగ 4 8 es నూ ల. 89 

' po ia తమోాని భూతి 
- జగళిళా దోరంబుగా నించి యేచాయకా మాల 
ం నుటరగన్నీక. మహిమకు.  సోదికృత్తంబులక్షా, 
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శా,నీనాముస రణంబు చేతే దురి ఇానీకంబు మూాగ్యద్భ 

హ్కద్భానుజ్వాలల ఈుస్క-దాననుగతి కాభ న్నీ క్ళ 

తంటె జనం;దా నత్యంతవిళుద్ధబుద్ధిం నగి నీదానుం 

దు వృాళ్సారసా, రీనుం జేయుచు నిన్భజించును 
గదా శ్రీనాః . కి 

మ. అమనోవాక్న్రతిపొద్యుం. దంచు శ్రుతు లుద్య 
చృ్షీం చెల్బంగ న్న కదువ్భ త్తికా ముదిలో స్మరిం 
చుచు నవాక్యన్ఫూ రిం గి ర్రించినక,సుమునీషుల్ 
దగ దండ్రు దోవము ఫటించుకొ గాన ఏ న్యం 
త్రయుక్షా, విమలజ్ఞ్యానఫ లోవ లల్టిం గాలుతుళా శ్రీ 

నూ. పీట్ 

ను. అభ వేభాసహరీనభండికలలో నాద్యుండ వీవం 
చునొక్క భవన స క్రీ 1 మము క్ల హిత్రువని వేడ్కం 

గోరియుస్మ త్చద: ప్రభవస్రాభ "దుల్ గణించుటు 
మదిళా బ్రర్థించి కెబ్బంగి భూ,రిభ బాంభోధిం 
దరింపం జేసిదొకదా శ్రీనూ,., 86 

థా, కామకో ధను దారిశత్రువులు నీక నూక యె కాకీ 
చేతోమూలిన్య మొనర్పం దత్కలువచిత్తు లో, 
ధనిర్షుక్తులె , నీమంత్రంబు జవీంచి నీచరణదు € 

_ “నిత్యంబు సేవించుచుకా, శ్రేమకా బంధవిము క్రిం 
2 గాంతురుగడా శ్రీనూ. 2.  . 97 
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శా, ప్రావృట్కాలను దోందు వేళ ననీ తాళ్తన్పేణు 

లభ్రంబునకృాఖావింపం బ్రభనించునూడ్కి.6దరి 
తోనానాప్రవృత్తు లృదిక;లోవు ని జనించుబద్ధు 
లగుజివు ల్లుక్ణు లౌచుకా భ వ క్నేవక్షా వేని వడికా 

. నుఖంతురు గదా శ్రీనూ, = 88 

మ, భ్రమ శు క్రిఖా గనువట్టు రాజరములీలకా పదోం 
సీయందులో,కము న లజ్ఞాననమ్భ్ధి నంచు బుభనర్లం 

బెంచి తృత్త్యవ్రబో,ధము రంజిల్ల భవత్సదాంబు 
: రువాముల్ ఛ్యానించి నీలోన వారి మువో్టిం 
బలె వైళ్ళ్య మొందోను గదా శ్రీనూ, 44 

య్, మృగతృష్ణ ల లర్నుములంబ లె కభీ న్వడూ 
వంబునకొజగము బ్లన్సడం జూచి యజ్ఞుండు నా 

సత్యం బటంచుకొ మృగం,బు గతికా నమిభబాం 
. బురాశిం గడవకా బోలేకళావత్రయా, ర్రిగడుకా 

నిన్ను: జెందండు గదా శ్రీనూ, 40 
ఇమ, గరినుకా వహ్ని జనించి తచ్చనునముకి గావించు 

 నీరంబుమై,ఖరిం జ్నిత్తంబునం బుట్టి తన్మలిననుంకొ 
Fn చాధించు ముర్సరముఖ్యారులు జాడ 

బట్టి యపరోతుజ్ఞా నఖడ్షంబునక్షా శిరదుల్ ద్రుంచి 
" నవాంయె ముక్తుయుగదా. శ్రీ, ౪+ sd 
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బోలె చా నక కారుణ్యము బేం దనుం బణలగి 
సత్యం బుద్భవంైనచో నొకయడై ఏతవిశిక్టన్భ 
ల్లి ౫నుచుక్ రెరూగద్ర భానంబు దొ,ప్పీకడు కా 
భక్తుడు ము_క్టీ నొందునుగదా శ్రీనూ,.. 49 

శా, కీలాలంబున బుద్బోడంబుగతి నన్నీ కొాధూమముం: 
బోలె ను, జీలం చై తగు నీస్వరూసమున నా 
విర్ళూత యొనట్టినూ, యాలీలకా గొని సృష్టి 
రతణలయవ్యాపారము 'ల్పీయుచుకా, కోలేదు 
శ్రీ నెసంగునిన్నుం దలంతుకా శ్రీనూం, 48 

మ. భుననంబుల్ ముకురంబునంబలె ముదికా బో లేక 
చూవట్టు నం చవలోకింవుచు భ_కేియోగనున 
నార్యవ్రాత మత్యంతముక్షా, భనదర్మఘ్రు, ల్భజి 
యించి నై ంథన మునన్యదీగిచికం బోలె న్కీ శీవ 
రూనంబున నై క్వ యొందును గదా క్రీనూ, 44 

ను. నమధుమాసంబునం బువ్బరాజి వననీరుకా బోలె 
నీసత్మృనకా, శిథిలీభూతతమన్కు.. డై నుగు 
ఇను ల్సేవింద నీచేనకుం, డధికోత్కృక్షనడినద 
వ్ర తతి యయ్యాదోధిశ్రోనకా బలెక్, సృథిని కా 
యొోగపదంబు గాంచునుగదా | క్రీనూ, 4, ఉర 

శా, సీ లేజీనటలం బ కేషభువనానీ[స్థమై శ్రాలుచేో, 
ఫీతికాగూటికి జేరభఘుూకనుటుల కొ విజ్ఞానసం 
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భాన్యమై, నీత_త్త్యం బలరార నజ్జుం జెలమికా 
Es bara శరన దలంచి క్రొ 
ల్భునుగచా శ్రీనూ, 46 

యు. ద్విజరాజప్ర ళీ నుమార్లనుటులకా నిజ్యావిశా 
_ ఫోన్నతికా భజనీయన్ఫుటకొోగవై భనగతుల్ 

భావింప గన్సట్టుద్యా నజనుం డు_త్తముకాంత 
_నాథునిబలెకా భావంబులో నిల్నీ నిజ, సృజనా 

 క్యోళమనీముం గొల్బునుగదా శ్రీనూం. 47 
శ్ర! . తలి నర్వళ్ణుత నీక కన్రనిక 1 గించిద్ధత్వముకా 

i 

వముం వ్లోలి ని, భషము గ ంచునటంచుం బ్స్త న స్త Nuala RG: PT. 
1 ఖ్ to LF. a or © RE... గ 

తి. న క్ష నురినముులు SS, ay» మంట. కుద శ షట వ్ సు Mf న్నే Beall స్త్ర స | స్ట శ శులని ప శ్ 7 i" RE = జ 4 ష్ 

bl Hf wim i | హ్ ళ్ళ Pe hy) oe RE Er గోస. [ శ్ర శ oy 
వ చ ఇ ట్ CRE. ప: 71 hy ఎం ల్ల 7 | గ ష్ దం సా Sm. క | 1: | k LO Hn J Er మ a . మగ్గి రా క . ట్ 

బక సం నలం Rds DE, 
ర్స wh క్ 

ఖై is 4 గ్ . 

గు | న. "| mre . 
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గఛ్యానోచిత సాషంతనా, భీకుం డెస్పుడు యుష్మ 

దీయకృవ కోలికా బాత్రుం కౌచుకా సను, క్చేకం 
బొవ్పల ము_క్లీ గాంచునుగ దొ శ్రీనూ. ..50 

ళా, వై రాగ్యంబును దత్వబోధమును ఛళర్షిదో్యోగ 
ముం గల్లీ సం, సారస క్రిం దోలంగుచుక్షా బుడ 
మి నిస్సంగాత్తు ల్రైనట్టివా రారూఢాశర ఖాన 
ముక గనుచు నందానందముళశొ  గాంచుటలొ 

శేరక్షా రానిభవత్కృపామహిదుగా శ్రీనూ, =, 

మ. తమయుకొ సత్య మహింనయుకా సరుతయుకొ 
సర్వేం డ్రి రరాశ్టాానముకా, క చముముక్లొ చాష్టగ 
ము గల్లీ నిళ్చలతవళ్ళ క్లికా బన రింపలేక ను 
దిక్ భ_కి జనింన నీదరణన _క భ్యానబుస్ధి ౯ జరిం 
చి మవోనందము నొందం గంటి జగతికా శీ 
నూ, ర్య 

మ. నగుణుం డంచును నిర్గ్ణుణుం డనుచు భాస క 
వివాదింఛృచో, సగుణవ్య క్షయ నీకు నిత 
నుయి సత్యన్మూ రిం గన్నట్టు కాక గంణక్రీళ 
లితుండ చేని జగముల్ గన్లాంచు మెచ్చకా ద 
యొ, దృగనీకావృతుం జేనీ నన్మనువ వే ీ నూ, 

చు. శ్రుతిళాస్త్రంబు లెతింగి బోధదుహిదుకాళుఖాం 
Ph 

 తరుగుండుని, మతినుత్సంగతి గాంచి ధాకాగన 
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రణికా మన్నింపుచుకా సోవోనుం, చతులప్రాఢీ 

సిని న్ఫజించు. విబుధుం డంభోధి నప్పాయసా, 

శృతి దోంపక్షా భవదైశ్య్ళ మొందును గదా 
= శీసూ,., ల్ 

ఛా, యోగస్యందన మెక్కి. సత్వగుణనూతో వేతుం 
"డై యీమణ, త్యాగాస్త్రాసన చిక్కు. వెట్టి హృ 

. దమోఘ్యాస్త్రంబు సుధించుచుకా, 'మెరాగు ల 

చ్చంగసనీవయిం బరవుము రుం బట్టి నిర్వాణల:క్ష్మీ 

మ. మునిసభ్యు 'ల్వెజయగందిచూడం దమితోం బూర్వ 
శ్రీయాపాళనుల్ ) గొని యజ్ఞానవరంప గాయన 

. నికకా గొట్రాడలా ఫిల్చి జీవనికారొరా చిత సాల 

ఛంజికల భాస్వత్చ్రీతి న్నర్తింపంజ్కే నీన నిన్నెంచి 
. భజింవ శళ్యమగునే శ్రీనూం ౧. 668 

మ, జలధికా గ్రుంకినవాం డశీషళటినీస్నానవతో 

దివిషదగ్షర్యాకృతిక్ మించున్ని న్న లఘు ప్రీ తిభ 
_జించువాం డఖిల బే వాగణ్య కారుణ్యద్భ, స్పీల లౌ 

... బద్ధముఖాబ్బ రై తిదగలో ఛ్రీనూః** 

ఇా,సంతానద్రును మర్థికిం బలె నశేచనీక్టీయభక్తాళిక 
. త ఫం లేష్టార్థమొసంగు MENG ఛు. 1 యన్యాదిత్యు 

a 
|] 

| wy 
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నిం గొల్బుచుకా, (ఖ్ర్రాంతికా భూనతిం జేరం 
బోక సుభటుక్ ప్ర్రార్గించువాం డట్టులకా, జం 
తింనంగత మేని మోవావళుం దై క్రీనూ,. 58 

మ. మును నీపొదనరోజభ క్లుండగు రోముం డా 
_ర్వవిప్రాంగనాా మునిజై టేయి వనాటముఖ్యుల 
మదికా మోదంబు "రెట్టించంగున్లొని శైవల్యసదం 
బొసంగా భవదంమ్రుల్ జేడ్క_ం జింతించువా 
రి నువేఖీంచుట నీకుం ఖభాడి యగు జే శ్రీనూ. 

ను. ధనదారాత్తజస క్తి లేక మగలోం ద్వ్వత్పాదనం 
"కేరనోోగ్భనముం గోరి మయొనర్చువాం జెప్పు దు 
దంచత్కర్ష రంధృంబులక్కొ నినునే శాలలులాయ 
శంధర నిలంబిన్వర్శఘంటావ భీ +నినవదానహ్యూత్రదీయ 
కంఠరనముకొ శీనూ. ., 60 

ళా. కాంతికా గ్రోధను లోభ మనష్టిరముతికా నత్పం 
గతి నృత్సరం, బంతెర్హో'నాము గత్త ( గోష్టిని నిది 
ఛ్యాసప్రవృత్తి న్మదం, బెం లేశాదును 'జీహధర్ష్మ 
కలనాదృష్టీ న్విడారించి నీ, చింత న్వ ర్తిలచాంణా 
ముక్తుండుగడా ,శ్రీనూ.,, లీక 

చు. వోరినంరయణమను కొ నుథాకరథరుం డంతంబు 
.. సర్దంబు వ్యా క్షరుణీభ రయం సల్పుటల్ బుధులు 
౩ వక్కా.ణేంతు రాళ్ళత్యముల్ ,నరమేన్దీ జను ? 9 
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_ కృతిష్రళలు దోంవకా జేతు వీనంచు నెంచిరి 
దేదాంరేవికారదుల్ నిజముగా శ్రీనూ,.. 68 

ఇా.నే నెం 'తే ముది: జింతం చెందుటకు నై న్స్ విట్టు 
_ లంతంతకుక్షా నానానూనుధనొంగనాదిభవబంధ 
శ్రేణి బంధించినక్కొ దీనత్వంబున భీతి గాంతునె 
ఫ్ 'నద్భ అ్రత్యుండు మోదక సమిచీనస్ఫూ శ్రి 

" - బునర్భవంబు గనునే శ్రీనూ, ., 
ఇా, నేనేరయ్యుండ రతకుండ 'వెవుకు!ా నీవే యటం 

_ చనుషలక్ష్కొగానంబోక భ వతృదాంబురుహము ల్ 
! గాయంచి సేవించుచు కా,నానా త్యాగము చేర 

సొండ నిక న న్మాలింపకున్న శా నునో,లీనాన్మ క్వ 
_రొతావ మెన్నవళమే శ్రీనూ, 64 

ను. స్మరణం 'బెవ్చుడు శీయచుక్షా మనుజు లన్మ్మత్చా 
దము బ్రాల్సినకా,గరుణం బోదుచు వారికిల్లనపి 

వర్షం చిత్తు శేనంచు మేల్, నెరుదో కు ల్యుచియిం 
ద. సక. ని న్వడిచి ర్మ. లీదలకా yrs 
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రాతుూలం తె భవద్శాగ్య గ పొంబున మరుద్రోత్ర జు 
తూంగాడు న్క తూల బై టైన నుమేగులై నిలుచు 
నీతూర్ల వ్రసాదోన్న తిక గాలాదు బ్లనియింప 
నెల్లజగముల్ గానించి రహీం చువా, క లోళీ 
కముఖుల్ ద్వదనుషలగపచుక్షా శ్రీనూ... 67 

కొ,లోకంబుల్ గలిగింపం చందం ఇెరువక్షా లోలుం 
డవై చి త్తీమందా శాంతీ, చినన్యూత్ర మత్ 
మె సత్యన్ఫూ_ర్థి వ ర్షించుచో, గణేశాలంబు 
రణోచ్చ మాన దురై హింనించునుంజేవాం లే 
చీకా కొంటు నధ్వు లౌదు*రుగ దా ,శ్రీనూ. , 

ఛా నీకొరుణ్యము లేక ప్రాగ్భృవక్ళ కానిత్య క్ర యా 
"రాఖి వో కొరంటు సహించి మూానవ్చుల కరం 
తా_రీసొఖ గన్న తుల్, వేహారంగ నటించు 
కానకమరీ దివ్యాయ "లేకున్న ను, ద్రేకన్ఫూ వ 
దమిన్తముల్ వెరుగబే శ్రీనూ నూ. 

మ, శీతనా రాచనరంనరకా చెరల శశ్నీణ వ ద్రకాహోన్న 
de, ఉఅతివాణంటుల నికా ది చకాలముల సనొం 
పకి జూచు ముంజేవాడై, గిరిక 
ర్హ్హ్భ్రమహిానుక్షా చాంటించి చూర్టిత 

కిక నిను మించి నర్థిలుం గదా చ క్రీనూ న. న ధా చత = 

me 

wr భటుల్, 



90 భ_క్తిరసశతకనంభుట నుం 
శా.పాసంబు ల్పచరించె నం చలుక నన్నానింన 

వేమో కృపా, లోవంబుక్షా గనుసీంవ నీవదన 
'యోరుడ్భావనాస_క్రి ను ప్పానంబు బ్లలవే య 
సథ్యవికృతుల్ శ్రే సజ్యచేవాగతికా, జీళ్చ, న్తా 
వును గాక మెట్లు నిలుచుకా శ్రీనూ.... 71 

మ, కపట వ కి ట్యోక్సియ 'సీవకుకొ మనున కే కాలంబు 
జికాక్ళతిల, _జనలస్యాంతులు శక శఈావళ 
వదాఫ్టా తార్చనల్ సేయు మం, చుబజీళించితి 
వన్మదాదులకు నట్లరాహింపస శక్షం'టె న్తీళ్ళన 

_శేబ్బునె ము కీ కీ బారువ గతీకా చీనా. 79 
భాఖన్నుండై న్వభ టుండు లోన్ర నునుశు క్షా ల్లో 

' డ్చిప్రార్థించుటల గన్నారం గనుంగొంచు ఈ 
_మయినకా గారుణ్యనుకా డాల్బ చా, సన్నత్రా. 
= అపరాయణుం డనుటు సం భానించి యాన్నూ 
. యనుల్, 'ని చి లగి న నుతించి వల్కందొ 



నూర నా రాయక తకనుం. $1 

ను.అనుకంపారనద్భష్టి ను న్నఖలభృత్య శ్రేణి రహీం 
వష్కే నను రతీంపకయుంన్న చోం గలుగే 
నైర్హృృణ్యదై నమ్యునుల్, జను శెంచకా నమన 
రివై నిలిచి శాంతకా బకపాగేంబుం జే,నీన 

ని ని న్ను త్తను'లెల్ల మెత్తుర5 నుదికా శ్రీనూం =. 

శా, రెరాగజ్లాననిర_క్లి సత్త (గుణనటోర్పోనురశే ణీ 
కిక రాగం బొస్పంగ ము Ar మిడి నక్షా 
రఖీంసకున్న కా గృపా,యెరాగు శ్లెత్తుక వీదలకా 
విడిచి భాగ్యోదారుల కును గా) చీగంటక్ష 
గనుంగోంచూ లోన నగ జీ శ్రీనూం 7 * 78 

మ, ద్విరదంబుల్ రథముల్ ధనంటులు నుణుల్ “కేజీ 
లు రాజ్యంబు నుం,దిరను ల్ఫూనలు జేలము 
ల్నినువడికా దె్టుంచుం గాంటీంచ ల్వేదురు గంసా 
రనము ద్రశారణవిథానా ద్య క్రయష్మర్యద, ఫో 
బుద్ధికా చయనేయు బుంటి చెవుడుళా క్రీ 

శా.వఏలా వేదపురాణశొన్తములు ని క్నీ ప్రొద్దుసీనిం 
వ సృచ్భాలేందువ్రభం జింకటులొ్ బలె నభుభ్రాతం 
బు నిర్గూలమై, వ్రాలకా ను_క్రివదంబు: గాంతు 
రనుచుక్షా వాకు ₹ క్రుళ్చ జే నగ్గతికా, శీలం లొన్చ 
భజింతు సీచరణనుల్ శ్రీనూం.ం 

/ రు. భుననుం ల్నీచము లె లై సజిన న్మనుంలం మిల్కా న 



కః భక్రిరరకతకనంవుటము 
“కూలంబు లై, 'వెనుకక్షా గల్లికం గబ్లనీ వృాదయ 

_ మేవేళకా భోనత్చాదచిం తనముక్షా దవ్బకనల్బు 
. చుండుటకు నానోటకొ బ్ర సాదింవవే జెనంటు 
_ ల్రన్షొాని చి త్తనీథి వగ వక్షా శ్రీనూం జఫ 79 

ము,తనును ల్వీడుచు ము న్న కేన నిరయస్థానస్టితా నే 
సే. శయా, తనలక్షా బల్లి భుజించినాండ నిక దద్భా 

_ = థ ల్విబృంభించినక్కొా గని చింతింవనుగాని నీభ 
= టుండ నానాదుర్లతుల్ చేరంగాం, 2 నటంటుకా 
.. జనులాడుచుండ వగతుక్షా శ్రీసూ, .. 80 

చు, నిగమాంతేంబు లజీకరూనములజీ నీత క 
_- మూహించుచోం బొగడం జొచ్చితి మంద 

బుక్టి నకటా  బోధ్యుండ వెట్తొదునో, తగ 
బోథం చెటు లబ్బునో తెలియ దీతత్తంయు. 

_ గాంహీంచుయళ్లా, మిగులం గొలళ్చిద సీరదంయబు. 
“ లెలDి7 శ్రీశ, 81 



నూర్యనా శాయణళ్ తకము. 28 

మం త్రృంబు ద,వ్క్మతవిచే దక్ ముంచు నీదువ 

దనుల్ నీవ్యంబులంచుకా దిర్వన్కృృగ బేశ్రండచు 

నీవటంచు చుదిలో. జింతించి నిన్నా క్క సంసృతి 
ఖంధం వెడంకోవు మందు: గొలుతుకా శ్రీనూ, 

కా,కాయం బెల్ల: గృశిందె వాగకసరోగం ఇంత 

యుకా దు_స్తకం, మై యుండెకా మనకిక జనతు 

మొనవెళా వ్యావించెం జిత్తంబు దు, క్ష సియా 
మంబుల నత్సము బ్లరగతి౯ భావించ సీభృ్ళత్యు 

నిక, కేయకారాదె నిచేహను_క్రిఃలిగుకా శీ, 
చు.జలజాతుకా గనకింబరుకా సకంభూనసూభాది. 

శాంగుకా మౌహిబూ, ప్లై పంతు ణానిధనుర్గరు క 
గదుగినీనం సీవ్యపాదాట్టు: బు, వృ.ల తేజో నిధి 
నాసజేన్ర నిను సౌాయాక్ళ PEN ముంచుకొ దలర 
చి లసద్భక్తి భజింతు మాన డున శ్రీ... 

మ.కలలో దాంచినచి త్తవృత్తులగతికా గన్చట్టు నళ 
నథా,వ్యులు జీవ్రల్ణ టియించుక్చగ్యనులు సీ వా 
కిందే క_ర్భత్వబ,ద్భ టఉంచుకా గని సాది క్ష 
న్యఫలముల్ దోడ్తోం బ్రసాదింద కర్మల బోవం 
దగదే యవార్యు లనుచున్ ్రీనూ... 886 

చువారి తేజోమయ సద్దినీగరముణ లో కాధ్యతు 
- వద్దా భ్యాస్మర మృత్యుంజయ శంకరా 
స్ శ్రుతిశిఖాసంఛావ్య నిళశ్వంభ రౌ సురవర్యా నిట 



కిక _భృక్తిరసళతకనంపుటను 

లామ్ కేశవ ముని స్తుత్యాంఘిశిదంకేజ న్యుస్థిర _ సంజ్ఞురమణీళ లోకనయనా శ్రీనూ,,, 87 
శా'భాయానల్లభ  దుమ్మృుతాంతక నుహీభా 

- భద్రసంథాయక్కా "'భ్య్వీయా కార శీవస్వరూన 

- డసం, గ్రాం లేష్వానవిము_ క శాండజలఛార+థ్వ 
సో _న్తమంటేవాక 5 ల్పొంత వ్య క్రనాంతొళ తస 

రళభిదో ఖో రబ 
ే దృళ్న నమంచిత క్రుతిశిఖాగ 

ఇవీ సీ)లుళ గ్వేవకభూరిదు 
తాల శం 



నూర్యనా రా యణశోతకము. శీర 

మ, మెజవుల్పాడ్నున సంవద ల్పొదలు చనెమేను 
వ్రినచ్చాయలై , వకగుకా సంసృతిసౌఖ్యముల్ 
బవాువిధస్వన్నంబు లై తోందు బం,ధురభోగం 
బులు బుద్బుదంబులగతిక్షా బొల్పొందు "సెవ్యో 
ర ల్క స్థీరరూవంబులు నీని నమ్మనగుణే శ్రీనూ, 

మ. ₹రణం బంటి వత్చేదన్మరణదీయోవ్చ_త్తినూల్కొూం 
టి మృత్సరమోనోదుల నంటకుంటి మతిముత్చాం 
గత్య మిమ్మంటి నే, ముటుపా టెంతయంం. గాన 
కుంటి. దోలీక రృేణి ఫోంగంటిం జెచ్చెరం దావ 
త్రీయిం బొవునుంటి నెవ్టుడుకా క్రీనూ.., 98 

చు, ధనలుబ్జత్టచు దీ ఆెంగామనుఖ చేతళ్ళత్రువ్రల్వా 
త్రై సృజ్జ్ఞనసాంగత్యము మో తో, బుర్ర తతివాత్స 
ల్యంబునుం జాం దృక్కిన కాంతల్ గడ లేళ 
చెల్ల పుడు సత్క్బృత్వంబు లెకక భుటిం,చి నినుం 
గొల్పితి నన్ను బోనవలబే చశ్రీనూ, శ 9a 

ఛా,నిర్తపా ప్తిగతు బ్రలంపక్ర సదా చిద్యానినోదం 
'బునక్కా మత్వండై దినకృత్యముల్ నలువ్రుచు క్షా 
మాన్యద్విజేంద్రా లి చే, జి శ్రశ్థైర్యను గల్లి సీదు 

సదబుల్ జేవించుభూ బేవ్చం డొ, దన ar 
_ ముక్షిపదంబు గాంచును గడా క్రీనూ.... 95 

మే, మనుజం డర్థముం గోరి నీచరణ దులో” PN 



( కిరసళతకసంవుటనుం 

. శర్థించుచుకా, ధనికశ్రే శెణుల నాశ్రయించి వీదవక్షా 
" దైన్యంబు దీపింపం "దన్న నయంబుక్లా జను లెల్ల 
వోస్యములుక్షా నేయకా బభ్రావ్సి లేదంచు నం 

" ఎవీనవంత కొ బలుచింళం జెంచుసుగదా ఫీ రోసా =, 
మ తనయు “ల్లమ్ములు నన్న లుక్ సతియు సత్ర 
యం గొల్వలా, ధనికత్వంబునం దత్సుఖంసు 
తనకుక్షా దకో_ల టంచుకా నునంంబున హార్షిం 

చుచు మూఢ్డుం డంతకభటుల్ పోరాడు వేళజ్షా 
... జనించినభీతికా గడుదుఃఖు "మొందునుగదా శ్రీ, 
మ. నృవులం గొల్బుచు. వేషధారి యగుచుక. 
ఎ బేరంబు. లస్రాంతముకా, జపలత్వంబునసల్పుచు[ . వరగృవాస్థా కేచ్ళ వర్థించుచుక్షా విపులద్ర 

_వ్యము(గూర్చ్ని మోదమునః బృథ్వీ చేవవంళ్యుండు 
_ చాంగృ్భవణుందై. ఉడుం గాచె నిన్నై యంగమిక్ష' 

క చ్రీనూంల == 98 
కస్ట ళ్ళనారంబుల శెక్కవెట్టక ముహాహీనాక్ర లలా 
కాల్చి ర్నానతత్తికా గై. కొనుచుక్షా ౯ దురన్న ముల 

గంత పలి. భతీంధుచుక్కా, _వృతము ల్లో “యోహ్ని కకియ లా గికా వర్ణించి వివ్రుండు సం 
న. E ప్ గైందక ఇెడుకా " శ్రీనూ, 
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యు ధృతేకౌకేయు క్షా జగద్దేయు సం; భృళతి. 
గాంశుని కాయ సద్దుణగణా మేయు కా హృతా పాయు స్కత్మృతరాభేయు నెహీయు నిన్ను6 గొలుతుక్షా లీ... 100 మ. ధృతచ క్రాబ్బనిషంగచావు నిలనత్కీ_ర్హివ భావంచి తాృామృతసం తానకలాఫవు ఖండితభ ట శేణీబ్బ 

హత్తాఫు ధిరతతి ధ్యేయనురూవు నత్య్యమధు రా లావుకా నతశ్రీవు వృర్థితకోపుకా నుకలావు. నిన్ను గొలుతుక్షా ర్రీనూ,,, 10] మ, అవి తాంభోజఛవాండుం గిత్చీషళద భ్యారణ్య వే 
దండు రత్న విచిత్రా రునకుండలద్యు తిసముద్యద్దం డుమందేహాదా,నవశీనాదళ్గనో నుఖవ్రబలనానా 
కాండుం ” ౦ ఉాదిభ్యూ రివివోరార్ల వీచండుని న్నుంగొలుతుకా శీరూ... 102 

 మోదు: బా,లితముర్యా దు వివక్షవాద్భ యద _మౌర్వీనాదు దివ్యా స్త్ర నిర్లితనానాపలలాదు. నిన్ను. దలంతుక్షా శ్రీనూ.. . 108 మ. సురవర్యసుతనాము భవ్యసుగుణపోముకా సమ సా క్రితో,త్మ_రనం తావవి రాము లోకభయళ్ళ, సత్త ఎంగ్రాము నానావిఛ్చాభ రణోజ్దాము సుఫాము. 



శిరి భ_క్తిరసశతకసంవుటము 

... -సత్కులసరస్వత్క్సోము నిప్మో.ము భూ,రిఠమా 

.. లశృతథాము నిన్ను దలంతేకా శ్రీనూ, 44104 
ము శతవృత్రాయత నేత్రు సర్వనునునస్సంస్తుత్యచారి 

రద దు రభ రల నిర మునిరాడి 

జ్య నీవైత్ర స న్కిర్టితముందేవాని కాట గోత్రుంగిరణ 
స రు బొత్రు స్ట సం, ర్థి శ్రీతలో కావననూత్రు నిన్ను 

వలటేం కస్ నూ 105 

ము, క నాలో బొవ్చ నమస్కరింతు నుతి నీకుకా ేనశ 
శే కే శికిళొధృతదివా్యాయుధపాణికిక్ మణిగణో 
నట గ ఫ్ర భాప్రంబరం,జిర్రగాం యక ర ఆాంగచొలికి 

“శా, ఈమోరక భవ యళ -3దయ స్స శంకే 
ఎ యఖగ్రే, ణిచే, నామోదించి నికానుయ ప్రకృతి చై 

అచుడ్ల క్షా: బ్లా క చింఛాము _క్రింగని వము క్రి 

తమదిలో..న్చంఫింప నీపాదనుల్ , "వేమా 
రిగెదకా శ్రీసూ... 107 



ర్స్ రక. 
ఈళతకము రచించినది కొమజ్లైజు వేంకట 

ఫీవుడని గృంథాంతనునంగలవద్యమువనలనం చెలియు. 

చున్నది. -ఈ వేంఠటశివ్రునివనృవవోర నానుము వెంకట 

ప్పయ్య యనియు కృషామండలములోని "వెనుకంతి. 

ప్రోలువా_స్తవ్యుండనియు ఆంధ,వాబ్మీయమునకు. 

జీవకళల బ్రసాదించిన - కొమక్టాజు వెంకటలక్ష్యణ 
రావు, ఎం.వు గారికీకని జనకుండనియుం దెలియు 

చున్నది. 

'వేంకటశివుండాజలువేలని యోగిబ్రాహాణుండు.లింగ 
'ఛారిముతములోనివాండు. ఉద్భటా రాధస్థవంళపరంప 

రలోని యా రాధ్యు లీకవిగురుకుటుంబములోనివా 

రు. ఈకవి మునగాలసంస్థాన ప్రభుత్వము గావించి 

యిప్పటిమునగాల ప్రృభువులగు శ్రీనాయని వేంకటరం: 
గారావు బహద్దరువారిని దత్తులుగాం దీనీళొనిన 

లచ్చమ్లా రావు గారివద్ద మంత్రిగానుండి చిరకాలము 

రాజకీయవ్యవవోరములలోం ఖాలుగోనాను, ఈశకమి 

మతి కొన్ని శతకములు బ్యోతిష గ్రంథములు రచిం 
చినటుల ళ₹ తకకవులచరి తము వేర్కొనుచున్నది గాసి 
యాఫు_స్తకములనామములే ఆలియవచ్చుట లేదు. 
ఆందులకు: బ్ర యత్నించి కృపి చేయవలసియున్న ది. 

- “ఈళతక్రమునం బేర్కొనంబడిన రాజలింగస్వ్వామీ: 

శేపాలలోని యర్బాద్రైవతను. రేపొల. మునగాల 



మీలో నున్న ది, విచారింప నాయూర రామలింగ 
_సాష్టమిదేవళము గలదని కెలినినది. కవి వీరకై వుం 

డై నకతన రానుశబ్దసపహితనుగ లింగళ బ్బము నుచ్చ 
ఇంవనొల్లక శాజలింగమని "వేర్కొనినటులం దోచు 
చున్నది, మతా చేశవరవళు లిటులం జేచయుటలో 

ర్రష్ణకోకును నూటయిరువదియేడు రీసవద్యు 
లతో .నిండియున శొత్రక్షక్ర విత గా రాశోధీ 

కం. రజో కలు న! ధరించిరీజవలెన 
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నిని జూచి యస భ్రంశ ముగ వ_ర్తిం చెననునంళము 

భ స్తానురకకథ సహజవుతాఖిమానను నా థధారవజఆచి 
కొని ఖండించినాండు. శివ్రనకు నీళ్ళరత్య్వమారోవిం 
చుటయే క_ర్తవ్యముగాం బెట్టుకొని యీకవి సలు 
కానుల నితరదై నతదూవణచు  బ్రాహ్తాశాఖలలోం 
'జేరినయితరులనింద విరివిగా గానించియున్నా (డు. 

పరమతనించాగర్భితముగ శ్రీగిరిమ'ళ్లేక, వీరభ 
దృశతకాదులు రచించిన కొముక్షాజు రామలింగళని 
యో వేంకటశివునకుం బినతం డ్రి యగుట చేం గాం 
బోలు అన్యదైవదూవణమునం దం డ్రినటులుండును 
నుచున్నా (డు. మొ త్తముమింద నీశాజలింగళత 

కమును వీరశైైవమతనీద్ధాంతబోధకమని "చెన్చవ 
చ్చును. ఇందు బసవేశ్వర, సోమనాథ, మల్లీ కాక్టు 
నాది వీరశైనులు నెలొల్పిన సంప్రదాయములు 
లమ్యమునందుం చివాయంబడినవద ఖ్రములు పెక్కులు 
గలవు. శ్రైవమతప్రతికూలుగు కొందటు వురాణనము 
లలో 'లివ్రనకుం గలయిీళ్వరత్త్పిము లోనీంపంజేయు 
టకుం గొన్నికల్పీతకథలుం జేర్చిరనియు భాగవత 
మునం బోతరాజునై తము విస్ణుమతాభినవూనవళము 
నం గొన్ని శివస్తోముఖ్యను: ెలుపుకథలు లోపం 

యీ క్రిందివద్యను లో దనయభి ప్రాయము 
జలిపియున్నా దు. ల " | చ్ fad 
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నీ భాగవతంబున చాత్సీకం డై కవి . 
వాస్తనంబులు కన్ని వదలినాండు 

దణాధ్య రమునక దనుజారి వచ్చిన 

రదరిచెన్నెను 

శ్ చ్రతియుం బలంకుట పోతన చోడంజేచు. (చూ, ౧వ 
కటులె మతావేశములగు నంళములకు నితరమ 

తనిందలకుం దార్మాణలు కాంఛనగునుు, "కేవలనుశ 
ధర్మ ర్యముఆ ) భెలుపుళతక కదంబములో నీళ్ల తక'వెంకటి మమైళయ్యన్నుది + చిరకాలము, కి కింద నీళత్రకము తేవ్వ్యల 
తడిక రాయు ద్ర ంపయబడి. యంటచేం గనిభావాను 



సీమ్, 

కనుక్తాజు వేంకటశివకవి ప్రణీత 

రేపాల రాజలింగశతక ము 
rm.) 

నీ. శ్రీగిరిళ్వుర నీదుచేర ము. కీకిః ద్రోన 
నీనాను మఘువార్జి సిల్పునావ .* 

నిరులీచ్చు చెలిపొందుం జేనెంగా నీచావ 
త్రీవురవాసులం ద్రుంచు కెలివె కేన 

మునివు త్తు మొజు విని చనితివా దయం గాన 
మామనుదలగొట్లు మాటే లావ 

చలీమలనుత నేలగలవాండవే నీవ 
వేల్పులు బాలిరే వివము దావ 

గీ, నకలనురలందు బాహాణజాతివీవ 
చానువుట్టుక "లేకట్టిసామి గావ 

' భావభవభంగ గౌరివ్భాత్పద్మ భృంగ 
రాజితళు భాంగ రేపాలరాజలింగ, 

నీ, నీవు బ రీనవిల్లు నేటైనబల్ గట్లు 
పసమిాటు మోానారి బుసలగొట్టు 

నీజటాబూటంబు నిల గంగకుంబట్టు 
నఆమేను పార్వతిైై న చెట్టు 

నీఠథచక్రముల్ నిలువకరుగు రట్టు 
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సీగభచ్యాయకు నీగును చట్ట 

ఎనమీవాసంబు వెండిచట్టు 

మట్టుమాటికనీచర్య లెట్టు కట్టు (| 
వజుచి వా, గువ్వ: గను బల్ల ల్లవడుట బెట్టు 

భావభవభంగ గారిహృాత్చద్య భృంగ, రాజిత, ఇథి క్ 

గండిగా వలన టిబం కట్లు 

చలిమలసొత పీకు వలసీన వెన్ రాణి 

మసేలియొచ్దే మీరు మినీమి ఘోణి. 

ఆకాశమే మాకువళళ్ళ గక స్ట్ గువేణి 

“చాలదు మోకథల్ జదువ వాణి 

అంబకంబయ్యి మిగ కఖిలదిశాశ్రే ణీ. 
పర మేక్ మర ళరధితోణి. 

వరం కా చెలియెణి 
భావభవభంగ శొ౭వోత్చేద భృంగ, రాజిత, 8 
hohe బుసబుసమనునిల్లు . 

సున ల. ఫీ . [ బా. 
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వెద్దకొమరునకెట్టు 'విండ్లి గానిదిగుల్లు 
“దండి పాము లపొత్తు గుండెయుల్లు 

గీ, ఇట్రిగృహాభార నువావా మి కెట్టు జెల్లు 
చున్న దో కద జేరు మాయున్న యిల్లు 

భావభ వభంగ గారివాత్సద్య భృంగ, రాజిత, .. 4 

నీ, కల్పవృకుము గెవ్పకలముగాద?గ నోయి 
యంబుధిజలము లేనయ్య + భాయి 

భూమిఖండములె సంప్రుటముగాం బా వోయి 
వనజసంభ ను రాణి వ్రాయు ఠాయిం 

మా చరితృంబులు మించినవామ్నా యి 
సంవూ ర్తి లఖయింవం జాలదోయి 

ఇతరులు 'లేఖనశెత్తుదులే జేయి 
నే _క్థనుగుణనుతుల్ జేయమాయి 

గీ. ఇవియు ఘనముగ శుభముల నిన్గుభాయి 
బో/,వవలె గార్ర దయ బేరి కఛావయాయి 
ఇావభవభంగ గౌంచ్చాత్పద్య భృంగ రోజితే, *ర్ 

శీ, బనవవు రాణంబు బండితచారి[త్ర 
యనుభవసారంబు నఖిల క్ర తుల 

సహిత చతు ర్వేదసారంబు సోమేశ్ 
భాహ్యసద్ద్రంశ ను ల్ సవ్యరీతి 

+t శాయిజనీ రౌ. 



'రచనాధికారి యై రయమొవ్చ వరవాద 

భీకరుండనంగను బృథివిలోన 
రుద్రుండయ్యు బి తావరుద్రునిసభ విష్ణు. 

వాదుల నోడేంచి వారి"కెట్ల 
గి కె శౌ నదీకులొసంగిన శంకరుండు 

పాల్కురికిసోనునకు నేను శ్రుణుతిం జేతు 
__భావభవభంగ గెరిహృత్సద ద భంగ, రాజిత, 6 
బసవా స ద్యసంఖాత్యభ క్త కులంగొనియాడి 

విఘ్నేళ్వరునిం జాల వినుతిం చేసి 
.వరదథీచ్యాదులం గరమొగి గణుతించి 

A . ఇరసవేది యజోక్టితిథర వై మైన - పగిది మత్కాావ్యు మిల KEP శ్రేషఘ్టమగునుగాక 
స గొవభవభంగ గౌంవ్చాత్పష్త భృంగ, రాజిత, ,.7 
సీ శంకర పరమేళ _కాళ్వుత సర్వేళ 

కాలకాలాంతక గరళకంథ 
శం ద్ర శేఖర ర. 
శర్వ న నువోదేవ వ శరనిభాంగ 

Er =e Bn 
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ఫాల'నేత్ర గిరీక వంచాతరీరూవ 
భవహార వురవహార భ_క్షనరద' 

గంగాధర నురేశ్ల కంజాతసన్ను త 
భుజగభూవణ దీనపోవ సోమ 

గీ. యనుచుం బఠియించువారికి ఘునతమిాఆ 
మోతుసతృంబు లేనినదీక్షనీ దె 
భావభవభంగ గారిహృృత్పద్యభ్ళంగ, రాజిత, 4.8 

నీ, వేల్పులంందలీలోన వివ్రుండ వీవని 
నకల వేదంబులు జాటుచుండు 

కమలాత్సనుతు నీదుకంటను సముయింవ 
ట్రితికింపగలిగానే బాలు నతండు 

కమలాసనునితల ఖండిం చితివిగచా 
మొలవించుళొనుళ క్షి గలడె తనకు 

గరళము భకీంచురరి వం చియిమ్ముని 
సరివేల్పు లీకొనజాలి వరు 

గీ, వళుపతివి నీవు నురలంతవళువులగుట 
కివియె సాక్యుంబులగునయ్య భువనములకు 
భావభ వభంగ గారివృరత్సభ్య భృంగ, రాజిత, + ,9 

నీ. సం్వేళ త్రి వురముల్ సాధిం చువనిో న 
సాధనంబులు వ్యర్థ సాధననుంలు 

ఫాలానలకరాళలీలల జే 8నుల్ 



రథము గుజ్రయళు రథసారథియు ముల్కి 
_ నుండియెనది కార్య ముందు లేకు 
ఆధి కారనుం' లొసఠ6గకథంయబోూడ వారల 

మన్ని ౦చుచిథమాగా చెన్న దగును 

గీ, చేవజేవ ముహోజేవ దివిజరాజ 
నామకుండ వీవేయితరుల నేమి చెన్న 

= శోవళవభంగ గ అవ్చాత్చద్యభృం గ, రాజిత, 10 
నీ, విధి కపాలంబును వింతగా చేరులై 

_ చాల మొయురమున బ్రేలుచుంట 

మానక ర వరావామానవపొరి నాను 
నం టన నైదోజనీంబులందో 

శౌొరిని శితీరచి శరణన్న రజీంచి ్గుకర్చిరయును గొమరు చొంక్షి 

“లెమ్తుదృష్టనోొగు కులు 
గాంగ సాక్ ధరంకుం గలిగియుంటం 

నీ, గ్రామాధశార్క్వు గనీ యా శ్రైయంచీన 
'ేళవివోదలు' జిర్చణలజి 

దేళాధికారిని దినమూ శ్రయించీన 
లోకవాడయు దీర్చ" హోకోగలగ 



ఈఈ 

"బేపాలరాజలీంగళ తకము. ' 

లోకాధికారిని నీకు 'మ్రైక్కి_దనన్న 

సర్వేశువగి దీయంజూల:గలండె 

తమతమయధికార తార తమ్యుంబులం 

గొలందిగా ఫలమోాయంగలరుగాక 

+ వళుపతిత్తోముగల మోాకబలెను పళును 

లైనసుర లోపంగలంె నెద్దానికైన 

భావభ వభంగ గారహృత్పద్మ భృంగ, రాజిత +౭ 

. బాదనాయణీి తాను వారణానీస్టుల 

స్థవీయిం వందలం-చిన చంద్రమాళి 

కోపించి పొమ్మన్నం గ్రోధియె పృతికాళి 
కట్టినం 'జెడియి నా కొలనుండె 

పద్మఫు రాణంబు బ్క్మొ_నాం డొకళొంత 

వ్యాస కాళీఫలవ్యా ప్రీ వినొంచె 

నని స్కాంవమునం ”న్న దడియు గాదనిరేని 
వైప్తవులైనను వాషసకాళి 

లోనం జూవంగంగోగరు మానువంచె 

హరియట వ్యానుండనంగను వార్ష వడరొ 

. భొవభవభంగ గారిహృత్పద్య్మ భృంగ, కాజిత + = .18 

. హార వృషమథ్యంబునందుండి వ్యాసులు 

భుజములె_త్తి వ మాణపూర(కముగ 

నా రాయణునకన్న 'వేజాదై వములేంయ 
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నెత్తిన చావును 'లెత్తినట్లుగ వాక్కు. 

హ్రర్టింప సారివచ్చి పరమేశ్వరుడు తన 
ని రగా జెపీ ప్పీనకారణనున 

. విశ్వనాథుని గొనియాడి నిగతభయదు: 
డయ ననిశెవ్చె స్కాందంబు నమితముగను 

- శావభవభంగ గ “రివృాత్స్పద్య భృంగ, రాజిత lh 
. దారుకావనబుషుల్ డై నంబు లేం డని 

-. గర్వించినను వారిగర్వవుణంవ 
2 హరిభార్య గా మిరు నానునివట్లెకు 

వచ్చి నిళ్వస్తులై వారిమనను 
లుభయలు'“దోొ౦గిల నోర్యక ఘర్షించి 

వ్యర్థ ప్రయత్ను శె వాకు ట్రహా 

కడశేగి చెప్పిన. జెడితిరి వారలు 
_ వారిహరులనవిని యంతవచ్చి 

A శారిపీ కంబు -లింగంబు. విరారుగాలోం 

"దలంచి లిం; గా ోనలు'జేసి థన్యులైరి 
- భావభవభంగ గరివ్యాత్చద్య భృంగ, రాజిత, ** 

వీ, వద దృనాఘండును బద్మ జుండునునూడ 

--ఫఘర్షించుకొన వారకల;తండీర్ప 
. జేలోచయంభై న దివ్గరూపంబునం 

దోంచితి. రదిచూచి వి తోయ! గాడు - 
ఉండ ౬ = 
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డరిగ వదముగన శిరముజూడంగ బ్రహ 

నడ వెను గనలేక వెడలివచ్చి 
నిజకరియె నిను నిన్ను మెప్పీం చెను 

నిజములాడక విధినిందితుండు 

నయ్యె భువిం బూజ లేకుండ నయ్యె మొగలి 

రేకు మావూజ కర్త ంబుగాకపో యె 

 భావభవభంగ గారివాత్సద్ద, భృంగ, రాజిత, += 

గతజన మున మిమ్ము మతిందలంవమి తవ్వు 

తప్పనియీజన్మ తనకుం జెవ్న 

నిప్పుడు మిము గొల నెటి(గిలి నిదిముస్పు 

ముందుబన్మంబున "మొద లెనుప్పు 

వుట్టుట లేకున్న బూజలే దదితప్పు 
తప్పులుమూ(డు నాతలన నొప్పు 

తప్పులొవ్చులుగాంగ దయసేయుటే మెప్పు 
భ_క్తసంరతణాస్పదుండ వెప్పు 

. డఖలలో శేళ సర్వేశ యఘవినాళ 
నీటనెత్తుము పాల నేనేటనొత్తు 

. భావభవభంగ గారిహృత్సేద్య భృంగ, రాజిత. ae 

రై లూతయీ వేదంబు లూతగాంజది వెను 

శాస్త్రముల్ భుజగ మేచాయజూ చె 

గజరాజు యేనిద్య గష్టత నే న్చెను 

ఎలుక తా 'నేదముంత్ర, మెంత జేసె 



శ్రర 

కాటకోటం జెట్లికవితం జెప్పగంజూలె 
. గొడనాచి రో యేసీరిం బొడవిం చెర. 

నిమ్మవ్య యేపాటిసొన్లు నీ కిజనయ్య 
_సాంఖ్యతొ ండంయడు మయూగనసరణిం గనె 

A, రాష్ట. ముఖ్యంబులిని భ_క్షకారణముగం 
దలంవ మోాక్ళేప మోత్ంబు గలోగాగాని 
భివభవభంగ గారిహృత్చద్య భంగ, - రాజిత, + 

. ఘనమృుకండజువై బం గ వ్ర్నవే ప్రైమయు 
గన్నప్పయందలి గోరవంపు 

బసవేశ్వరునియందుం బకటమౌా మిదయ 

౮79 

ని నూడనామాందనదచు. చేజాడనైన 
. నేండు మూపాదములు విడనాడంజాల 

' 'ఛావభవభంగ. గారిహృత్సద భృంగ, రాజితే, , , | 
ః పక్కి యందును రెండుచక్క_నిబొొల్లిని 

కీరాలచ, క కోము లొక్క-జాలుగలవి 
గొల్ల వ్రే, తల వ మౌొనికుంజరసతులను = 

జెటీవీనా రద్దలు శివతనొకటె 

మ్ 
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ఆలివై యాండ్లను నార్జించుపనికిని 

నుభయలచి తంబు లొక్కరీ కె 

సురలరథీంవను నరభోజనుల: జంపం 

బూనినా రిరున్సరివూస్క్ సరి యె 

* చాన్రపుట్టుక గలిగినసామిశౌరి 

చబానుపుట్టుక లేనట్టిసామివీవు 
భావభవభంగ గారిహృత్పద్యభృంగ, రాజిత, =. 

॥ పంచాశురీమం త్ర పళనంబు జఠనంబు 

పరమేశునందలిభ కీ భ కి 

శివునిబూజిం చెడిచతులు చేతులు 
కరక్రంఠునకు 'మైొ,క్కుశిరము శిరము 

శ్రీగిరీశ్వరు జేద్చుచి త్తంబు చిత్తంబు 

శీ గిరిజాధిళు సేవ చీన 

భనుభ_క్షవరులడి భజనంబు భజనంబు 

వామచదేన్సనుతించువాక్కు, వాక్కు. 

. అనుచు చెలియక కొందటు నభము లితర 

మార్షములంబోయి వుట్టుచు మడియుచుంద్రు 
భావభ వభంగ గారిహృత్పద్య భృంగ రాజిత, 4 = 

. ఇముఖండంబున "కెన్ని వంకరలున్న 

దానిమాధుర్యంబు దరుగనట్లు 

గంగోదకంబులు- గలువంబులై యున్న '' 

జలమహా_త్త్వం బేమితలంగనట్లు'. = 



ఈక భృ్నక్తికసళతకసంవుటము 
గోవుపొడ& గున. చెన్ని గోమారులుండ్రిన 

- శీరంబులకు రుచి చెడనియట్లు 
బాలుని వవ్య_క్ట క భావులై యుండిన 

జననిజనకుముద్దు స్రర్ధనట్లు 
శీ మత్కవిత ంబునను. తగ్దుమాటలున్న ' 
- భ్ డం గనుధురంబు లోపంబు గాదు 

 పావంబులాలన్థ గతి శనై లొలావ్రు 
లావుకు జన సేవ లతవిధుల - 

: య శ్ కలయ బి 

.. థావభవభంగ గారివ్యాత్సద భృంగ రాజిత, =. : శ అటునది వే లేంక్లు నాయువు తండ్రికి. 
వ. “బదియు నొక్కటి వేలు బ్రతిశేం CA 
“న . ముగువభార్యలల్ దగసుఖంచెను దండ్రి . (కొడుకు క వర్నీకుండై కత్తలమేలె 



ra. 

Coe 

"నేపాల రాజలింగళతకము. 45. 

తం డ్రి స్ఫర్లము'కీగి దనుజులమర్షించే 

భూమిలో దళముఖు బొడిచి గొడుకు 

ఆదియుగములయండె యాయాయిత్రరముల 

॥ నాయురర్థబలంబులు నంతకంత 

కనని దగ్దుట కాళ్చర్య మరయ “లేదు 
భావభవభంగ గారిహృత్సద్య భృంగ, రాజిత, .. 

+ వాలీనిం జొటుగాం నాల ేనినకాన 

నెబుకవేటున కౌరి యెగురనలెస 
బలీనం టంగట్టిన పావంబునకు రాదు 

డరిపాళ బద్ధుడై యడలవలి 

కురు రాజకొడుకులం గూల్చ్పినయభునున 
హరికులకు యుడెెట జరుగవలని 

మునివల్ని హత్య. మురవైరి జగతిలో 
బుట్టుచు అెరుగుచు గిట్టవల"సె 

+ నంతవారికి గృతకర్మమ నుభవంబు 
గలిగె నిం శెవ్వరికిం దప్పంగలదు కర్మ " 

_ థావభవభంగ గౌరిహృత్పద్మభృంగు రాజిత, * * 
* శ్రీకృష్ణుభార్య లంచితగుణ లెనమండ్ర్రు 

భ_ర్తపోయినవిరాంద బ్రతికి రకట? 
గోవిందుపిమ్మట గోవీకలందటు 

బోయలకవగూడం బోదుంరకట! 



a భ్ _క్రీరసళతళనంపుటను 

శ శ్రివారిజే గర టేయంపై ప్తను లే॥ 
ధో నుటేవ్రం డీల్లగగావలసె నట |) 
సాండల్ కొరికి బంధులు భక్తులె 

కడ యనుదఖనుల్ గాంచి రకట! 

శ ఆంతేచారికి గృతకర్శ మనుభవంఖు 
on నిళకెనగిరికిం దన్సంగలదు శ్రర 

-శావళవభంగ ౯ కొదవ గ ర్స టై స్ట్ ? 

' ఖ్, క : | ్యి స ల! ట్రా నయా Kk i క. ॥ 

pee fo i it, IER: చ iy 
ట్ గా, గా. న 

శా . బన. | ల 
స నిశ uA ము కమిట. ఫో - గ ఫ్రై + 3 

లే త లి 

5 క గ eee ss ॥ 

తనువెల్ల * రెకాగుశై మనంగవల నె 
గ నంతవారికిం గృతకర్మ 'నునుభవంబు 

KOR నించెన్వరికి తస్పంగలదు కర్మ 
. భానభనభంగ గొరిస్భృత్పద్మ భృంగ, రాజిత, , 

నీ, బ్రావాణ్యముకుం దగు. భస్మ థారణయను 
3 ర సనిపవర్భఫణికి గనరొ 

చ్యాసవాల్నీ కులు వారి గ గ్రంథంబదుజఖు -- 
భనిశమానోత్మ ర్థింబుః బలుకు దెలత 
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రో యాగనుంబులు, వొయాడ భస్మము 
గానియాడుచురడుట నమునసు రాదొ 

'వేదనుల్ న్మ్యృతులును వేనిథంటుల భస్మ 

ఛారణ నుఖ్యమక్షా జ 'రి నినకొ 

గీ. జగతి వివ్రలు గొందణు నిగను మెజీంగి 

భస్మ ఛరియింప రెట్టిదొ ర్భాగ్యగుణ మె | 
భావభవభంగ గారిహ్ఫత్చద్న శృంగ, రాజిత, =. 
ముఖజావుజాొలకును నుఖదు తి తివుండ డృంబు 

వైళ్య్ళుల కగంజుమిా వర్తులంసు 
నర్గచంద్రు నిరీతి వార్షంబు నాలక 

జాతి యితేరులకిల్ల భాతి యూర్గ్వ 
పుండ్ర మంచసి భస్మ బూయంనిధంబులు 

బవ గృంథములయందుం బలుశంబడి యె 
నన్యజాతుల్యై న నొయూర్ధ §వుం డృంబు 

భన్మజే ననిగదా వథనుగలిగా 
A. జగతి వివ్రులు గొందలు నిగముయెతీంగి 

భస్మ ధరియింప రెట్టిదార్భాగ్యగుణ వెం 
భావభ వభంగ గొరివ్భాత్సద ద్య భృంగ 7 రాజిత. 

నీ, ఉవనీతుండగు వేళ విసరీతమేనయా ల a 

oa 



జ: స్టేర్ న శతకసరివుటనుం 

మంత్రోపబేళంబు మతి యనగ్నిముఖనున 
గ్ చేయునవి దీనిక క్రమముచూడ 

రుద్ర-చివ్నా లంజేని రూఢిగా దిషజుం డయ్యాం 

గానిచో బాహాడుగా( డతండు 
గీ, జగతి వి వులు? సాందలు నిగవము మెలిగి 

భన ధరియంప రెట్టిదార్భాగ్యగుణమొ 
.. ఛావభవభంగ గరిహృృత్ప్సద్మ భృంగ, రాజిత, 

నీ, ఉపనయనాగ్ని యం దుండుభస్త ము దాల్బ 
కుండిన నిది లేకుండు నగ్ని 

వైశళ్యదేవాగ్ని లోవల నుండుభన న్మంబు 
ధరియింవకుండినం జెడును కర 

వీ చ/గే కార్యములందు. బెట్టంగన లె భస్మ 
: చెట్టకుండినబ్రే, త తిట్టగలండు 
శ్రుతుకర్త యగుహండు రృదుముగా భన్మ్యంబు 

దాల్పంజేనియ శియంపగిం డతండు * 
గీ, జగతి వి; వు లు గొందటలు నిగమ చెజీంగి 

భస్మ భరియంన శెట్రిడార్భాగ్యగుణ మొ 
..భావభ వభంగ గ రిహవృత్పద్యభృంగ, రాజిత, 6 81 

నీ. వాల్మీకి కుంభజ వానీష్టు గౌతమ 
వ్యాస "వరాళశోర. వానుదేన 

సర్వత దూరాషస ఛరత. మార గాంిబేయ 
కణ్వ దధీచ్యాడిళునను నులు వ్ల .. 



శామినీ గ్రహముల గనిరన్నలయలకీవి _... 

“వేపాలరాజలింగళతకము,. డీ9ి 

విధి విమ్దు రవి చంద్ర బుధ బృవాన్చతి కోచీ 
పతి ముఖులగునట్టిపరమసురలు 

బలి బాణ రావణ బవాు ళేంద్రి తారక 

కూర వడ్తానుర సోమ హారులు 

భన్మ ధరియించి రని గృంథబవుళమున్న 

వినియ డెలియరు కొందథే వెళ్ణీయే "మొ 
భావభవభంగ గారహృత్పద్మ భృంగ, రాజిత, * 

భస్మనివేవణ భన్మధూళశనములు 
భన్మఛానణమనం బరగుమూండు 

విధులలో స్నానంబు వెనుకజన్థాఘుముల్ 
మొదలంట జెడుటకు ముఖ్యనుగును 

తనుగుణంబులదో పతతి నణంగింపంగా. 

జాలు నుద్ధూళ నసంజ్ఞ,క్రియయం 

వేధదుచ్చేఖలు వెడలింన మోతంబు 

లొసంగ ఛారణకును బొసంగుళ క్రి 
. భన్మమునుగూర్చి దగు గ్రంథ బవాుళభమున్న 
వినియు. 'జలియరు కొంద టీ వెళ్లీయేమొ ల. 

ఛావభవభంగ గారివృాత్పద్త్యభృంగ, రాజిత, * = 
. భూత ఖేకాళముల్ పొరిబుచ్చంగలళ' క్రి 

బ్రహరాయసులను బట్టు ఢాక 

మోహినీగ్రనాముల్ల ముంచునూన్నా,.... 



నచాజ్ల దమ ద్రుంపం. 'జాలుగకణము. 

ఛాకినుల్" శ్ జడిగాడి రొ ధ్రంటు 
శివభక్తులకు" నిరుల్. నే సీయుగరివో 

గీ. భన మ్లుగకెకాక యొంటి కీవగిదిగలచె. 
వినియ . జలియవ ఛొంద ' ీ జము. 

*వొవభవభంగ గౌరివ్భాత్చద్య కృంగురాజిత... . 
నీ, తేపనియై వనముకుం దర్గి బొ య్య వేళ 

ఛాళోరథియు భన స్య భారియయ్యె 



రేఫ 

రు 

పాల రాజలీంగళ తక్రము', 6 లేం 

భస్మ ంబు తె శ్రైలోకృవద మబ్బంగాంజేయు 
భస్మ సంబు బు సుగుణముల్ బాదుగొల్పు 

భస్మంబు సుజ్ఞానపదముం జాూపవపంగంజాలు, 

భస్త్మంబు మోత్షమన్ ఫల మొసంగు 
ననుచు మొణజలిశువేదంబు లధికముగను 
వినియ చెలియరు కొంద తీ వెళ్ణి యే మొ 

జలమి,శీ శ్రీతసుభన్మ మిలను బూయంయగవలెం 
గాలత్ర, తృయంబున ఘనగ్భవానస్టు 

తక్కి నయ మతతిసతుల్ బాడి భస్మ 

ధరియింపవలె శ్రుతిధర్థ విదియ 
కాస్తో కృమగు విరపాభస 1 స్మముఖ్యంబు 

వార్ష మా వైశ్యజే వాజ్జ జంబు 
గాకున్న శ్రో, జో త్రియాగార యోగాన్ని జా 

భూతియు ఫ ధరియింన నీతియనుచ్రు 
. శ్రుతులు స సృృృతులును ఇవ్చుటం జాచి యెతింగి 
భ్ ధరియింహః నొల్ల రీపావమే"మొ 

ఓ భావభవభొంగ. గ “రివ్భాత్చద్మ భృంగ;రాజిత, ఆ, లీ? 

. భన్మథారణనిధి పరిమితింజెచ్పెదం ౧... 
"బంచశిఖల్ వక్త తబౌవామయూల. 

ములను. Us ట్రూకుభ్యమంటున దగునాసికా 



లకు గృమునం గరమూలములను 

గ ావావ్రలమధ్య నూరువు పాదములను, 
ముపష్పదాజగుస్టానము ల్ ముఖ్యమగును 

“. ఖావధవభంగ 'గాంవ్భాత్సద్య భృంగ, రాజిత, లం అట 
నీ, నియతి రు ద్రాశోవనిషదర్థనులు విని 

_రుద్రస్యరాపిగా రూడఢ్తిగలిగ 
యామ్మా యనములయందు నాగమంబులయందు 



రేపాలరాజలింగశతకము. 5కి 

ముద మొవ్చంగా నేకముఖముఖ్య మైయుండు 
నదరుగా దొరకును నచటనచట 

నూర్ధ సమధోముఖయు కిని గనవలె 
నూర్ధ్రముఖంై న నొన్పీయుండు 

A. ధన్యమైయుండు రుద్రా ఈ థారణంబు 
నిగమమంత్రొ, _క్రీ బూజింవం దగినదగును 
-శావభవళంగ గారవాత్సద్మ భృంగ, రాజిత. =. 

నీ, నకల పాపంబులు ననముయింనంగాంజూలు 
ధరణిలో రుద్రా శ థారణంబు 

సతతంబు కాళివానము జేయుఫలమి చ్చు 
ధరణిలో రుద్రాత ఛారణంబు 

నిరతంబు శీకై లనిలయవుణ్య ము కొద్ది 
ధరణిలో ర్నుద్హాత్ థఛారణంబు 

సరగ శివజ్ఞానపరునిగావించును 
ధరణిలో రు ద్రాత థారణంబు 

గ రుద్రరూవంబుగా మది రూఢిగల్లీ 
తనువ్రునందున రుద్వాతం దాల్పనలయు 

" భావభ వభంగ గారిహృత్సద్య భృంగ, రాజిత, ** 
నీ. శంకర మియత్సీజాతంబులగుటను 
=... రుద్రాతనామంబు రూఢియ య్యె 

సంసారదుఃఖముల్ సంవారింపంగను 
రుద్రా కనామంటు కూఢియయొ... : 



“రద్రామనామంబు రూఢియ య్యె 
భవులకు' హమోమసంప్రా తిం గూర్చుటంటేని. 

రుడ్రాతనానుంబు ర రూఢియయ్యె 
Ey జగతి గద్రావతో సరిజేయందగిన .. 
వూసే శ కల వన్న దోసరుయ్య 
= శావభవభంగ. గాౌరివ్యాత్వ్చద్య భ సంగ రాజిత, .. 

నీ. శంకర చేజేళ జ్వలన పచ్చాసన ప 
కౌ లాన్నీ, రద్రుండు.. “శారి కీలు 

వానుకియ వినాయక భైరవుడు చొర 
యీకాన- భాస్కరం. జొలమి ను. 

వారుం జన న! సనం. రధిన 



"శేపాల రాజలింగళతకము 

మున నై దుళతములు భునబావువులకును 
బదియాటు బచియాటు బదియు రెండు 

బది రెండుగరీముల బరగ నష్టోత్తర 
శత్రమాను జపమాల హితవుమోాణు 

గీ. రెండునూటుల నుప్పదినుండు మెండు 
నర కిరీటంబు నీరీతి వలయు: దాల్ప 

“65 

, 

eu 

- భావభవభంగ గారివ్భాత్ప్సద భృంగ, రాజిత. =. 
నీ, శిఖ చేకముఖియును శిరమున చ్యాదళ 

ముఖయు నే కాదళముఖయు మూర్ధ్న 
మునకు శ్రుతులవంచముఖ స _ప్ప్తముఖి ద్క 

ముఖ' మష్టముఖి యష్ట్రముఖయు. గంథఠ 
మునకు నురో దేశమునకు జత్రుర్తుఖి 

తగు బావాన్రలం ద్రయోదశళో ముఖియును 
-దాపదశ ముఖ మణిబంధనంబుకుం జతు 

ర్షశముఖ జపమాల తనువహించు 
గీ, నన్నిముఖముల' రుద్రాతలగు కిరీట 

మునకు నని కెల్సుకొనర య్య ముదము విరాజు 

ఛావభవభంగ గారిహృత్పదభ' ఎంగ, రాజిత. =. 
నీ. కాయనోవణ వేసి కష్టమందుటకంటే 

వంచాత్సరీముం శ్రవళ న మేలు ..... 
కాలీగయాదులు- గలయదిరుగుటకంటె. 

' వంచాతరీమంత తవాన మేలు) 

కన్ 

ప 
(| 4 

కీ 
వ్ త్రీ 



“న్ పాపము & వారించు దు భన మోక వదనినిచ్చు 

పరమసంచాతరీమం త త్రీవకన మిచ్చు ' 
బొనభవభంగ గారివాగ్చద్య భృంగ, రాజిత, » 46 

నీ ధర యజుర్వేదమ౯ తారవోరములోన 
| ఎవంచామ్రం బనువతకమలరు 



౭ 

రైలు. 

రేపాలరాజనింగశతకము. ర్7 

చిత్రపంచాతరీ చింతానుణియం గూడ 

నిను వేండుకొనవేల నీలకంఠ 

భవ్యపంచాశురీ పారిజాతంబబ్బె 

నినువేండుకొననేల నీలకంఠ 

నిన్ను నన్నుగంజేయంగా నేర్చినట్టి 
మంత్రరాజంబు దొరకింది మా కింశేమి 

భావభవభంగ గారివృొత్పద్మ భృంగ, రాజిత, =. 

మహితపంచాతరీ మహిమయుం జెలుసంగ 

వాణిపతికినై న వళముగాదు 

మహితపంభాతయరినుుహీమయుం: దెలుసంగం 

బలుకుంజేడియకై నం బెలియంబడదు 

వముహితవంచాతరీమహిముయుం చెలునంగం 

జిలువజే(డై నను బలుకలేండు 

మహితవంచావరినుపాిమయుం చెలునంగ 

జంభారివై నను థ క్రి లేదు 

. గాన వంచాతయరిమంశ్రభఘనతం జెలువ 

మంత్రరూపుండనగునీవు మాకుంగలవు 

భావభ వభ ౦గ గెరివహృత్చేద్మ భృంగ, రాజితే, *. 

. వంఛచాతరీవుం త్రవళనం చేసినయంత 

బ దక్ష వర్యాదులు ౫ వాయలోలవు 

'నుషఫాతక్షయు అనియు అడ దబోవ్ర న్య వ. 



రదుకఖముల్ సడలంగలవు 
పంచాతరీనుర్షత్త వళ నం జేనినయంత. 

మాతృ నశ్యావస్థ మజగపోవ్రు. . 
గ, దల్లి దాతయు. 'నేతయు దం; డ్రియగుచు. . 

భక్తిషార్తులు దయ'నేయుమాల మిదియు: 
సాతభవఛంగ గౌరివృళ్సద్మ భృంగ, రాజిత, 44 

నీ, కుంభసంభవునల్లం గొనియు పంచాక్షరి. 
దశోరథరాముండు ఇా జనీంచ .' 

. దూరా నుదయనేర్చి ర పంచాక్షరి . 



రపాలరాజలింగకతక్రము, 59 

పంచాతొరీ యనుభ్రానుదీహ్హ లవల్ల 

నిరయను_స్తకమును. నటుకనచ్చు 
పంచాతురీ యనుబవుశళమానన్ని చే 

ఘనజవనాటవమి(ః గాల్పవచ్చు 

గ, మోయలక్రీ వ దాయకదీతీ తంబు. 

మహిని షంచాయరి యె యన్యమంత్ర, మేల 

... థి వభవభంగ గరివ్యాత్సద్మ భృంగ, రాజిత, 4 .. 
నీవ పృణవయు _క్టంబుగాం బంచాతరీమం త్ర 

వఠనంబు దగునయ్య బ్రా బ్రావాణులకు 

నితరవర్థంబుల "కల్ల నుందరోలకుం 

బ్రణవహీనంబుగా: బఠన మేలు 
అష్టాదకావ్నర్సి నకురలశుగా 

జపీయింవ నిద్దినిం జందవలయు 

వతివునళ్చరణకు శ్రూహాణభోజనా 

ద్యఖలవిధులు జేయ నుఖనుగలుగు 
గీ, మోతు మణచేతిదైయుండు దీతలేక  ../ 

చేనిననుమేలె పావముల్ జెడుట నిజము 

.. భావభవభంగ గారహృత్వద్య భృంగ, 5 గాజిత, ==. 

నీ గతజన న్మృనుకృతసత్కా.రణంబునం జేసీ. . స్ 

గురుడు వంజాతురిగరిము నొసంగు. 

'గతజన నృనుకృరసతారణంబువంటేని 

. పంచాతరీ మంత్ర షఠన్రగల్లు - |; జ జ్ 

* 



( 6 బడయనగును 
గతజన స మళ్ళళ అ. 
| పంచామ్రిళొ మె వోూశతువదముం జూవ్చు 

A, దుమ్కృతుల కీది గల్టుట దుర్భటంబు 
కుత్ర ముతులకు దొరకుట నులభముగును ' 

-. శావభవభంగ గారివహత్సడ భృంగ, రాజిత, =, 
నీ పంచాతరీమంత్ర గ్రఫలమెకా | Vas 
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వాకారము యకారవై ఖరి లిఖయింవ 
పంచాతురంబు లై చబలుచుండు 

బ౭వంబుతోంగూడి ఛవ్యవమడతురి 
యగునని వణ్యుఖుం డధికప్రేమ 

గీ, మున్నుంజెవ్చెను గొందలు మూద్ధలగుచు 
వివ్రు లుపబేళమంద రీవింతయే"మొ 
ఖావభవభంగ గారిహృత్పద్మభ, ఎంగ రాజిత. . .. 

* ధ్రావొాఆజనములు భ_క్లితోడను లింగ 
మును మేనదాల్చుట ముఖ్యమనుచు 

'వేదాగముంబులు నాధారకను బల్కు 
చున్న విభ_క్టిచే విన్నంజూలు 

విస్వ్వాదిసురలును వే త్తలౌమునులును 
మణిదారుమృచ్చిలామయను లైన 

లింగముల్ ధరియించి రంగుగా బూజలు . 
చేయుట వ్యాసులు చొప్పినారు 

గీ. ధరను గొందటు దనులింగఛారణంబు 
గాకపోనుట వారిదువ్క_ర్గ గాక 

_. భానభవభంగ గారిహృతళ్చద భృంగ , రాజిత, , .. 
నీ, ధర యిష్టలింగంబుందగు శ్థూలబమునకును ::... 
-__ నసూత్షమునకునౌను శళము ,ష్యా [ఇ 

లింగు. మాండవయంగహాగారణ .. ॥ 
మున ధావలింగంబు ముదముమిోిటు 

Pa 

ot న భ్. 



వలెనని "ముకయును (శ్రుతులన్ని - 
€ శ్రి వారంటు గోవించి.- 

నీ. లింగథోలిపేలగని న్లో 
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అంగనుందున వీంగ మమరుచున్నట్టివాం 

డనువ_ర్సనుండైన యమునివరుంా 
అంగమందున లింగ మమరియుండనివాండు 

వరసోముయాజై. నం బరవముఖలుంజె 
గ్, ననెడియర్థంబు స్మాందంబునందు గలదు 

వినరు చదువరు కొంద టీవింతయేమొ 
-. భావభవభంగ గారిహృత్పద, భృంగ, రాజిత *.* 

తనుశ్రులు మూటను దగినవస్త్రంబుల 
మూండులింగంబుల ముడిచికట్టి 

ఇష్టంబు ట్రాణమం దింపుగా లగియించి 
భారమందునం జేర్చి పరిణమించి 

తనయందు లింగంబు దాను లింగమునందొం. 
జొచ్చి ,లోవెలుపల నిచ్చ మజచి 

లింగంబు తానయె లింగవ _రృనుండైన 
లింగ గై కృసమరనలీనుం డగును 

గే. నట్టిపుళుషుని సాంగత్య. మతని-నేవ 
గలుగు మిోకృపగలిగినభునుల కెల్ల : 

. -శకొవభవభరిగ. 7౫ రివ్భాత్సద్ద్య ఖ్ తగు. రాజిత, ., 

. అదె ద్వైత వో ఘటన్నర్హ ర్త . 

ర. 



ంబు . లింగియె శుద్ధి గనదు 

రెంిటను. నిం గహాన్చితిమని బెన్సి 

బొదలాదిచేవుని బుట్టలందు 

గి. దాచి పూజింపందగదు నద్ర్వైళు లెట్లు 
సేయ 'చేబార్చనలు సద్ది 'జెండ 'వెవుడు .. 

.. ఖావభవభంగ గెరిహృత్చః దృభ్ళంగ, రాజిత సేం 2» 
నీ. ద్రైతుడై యుండె నై దై్వతు(డై యుండెను 

దన కవినాథాన 

PE 
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జ్ఞానహీనం ' బివి సత్యపాక్యముగాదు 

శినునినై వే ద్యంబు థఫీరముమొచలు 

బాదయుగ్య్మముదాంక భ ' కిలోల బూసియు 

భుజియింె చెం గృమ్షుందు పూర్యునుందు 

గీ. ననుచు శ్రీ భాగవతమున వినంగం జెవ్చె 
నింద్య మనువార లే బుద్ధిమాంద్యూ లకట 

భావభవబభంగ గ "రివృాత్చద్యభృంగ, రాజిత, + .8 4 
న్ వృిత్తార్ప తాన్న ంబుం బ్రయ మొవ్చ భో_క్షలు 

చబ్రాణావుతులు చేయం బనికివచ్చు 

ధర పవీతామహాుకూడు ధన్యులౌభో_క్షలు 
ద్రాణావుతులు జేయం బనికివచ్చు 

పృపితామవోన్న ంబు భవ్రులౌభో_క్షలు 
WU 

టబ్రాణావుతులు జేయ? బసికిరచ్చు 

విష్ట్వ్వర్పితాన్న౦బు వే_త్తలౌభో_క్టలు 
ఛా,ణావాతులుకేయం బనికివచ్చు 

గీ. గాని శర్వుప్రసాదంబుగాదు గొనంగ 

న'నెడిదుష్టులమాటలు వినంగందగదు 

భానభవభంగ గారివ్యాత్పద్మ భృంగ, రాజిత ణం 

న్స క్రాద్ధకాలంబున శ్ర తోం ట్రైను 

పిండత శ్రయంబుమేం ణే ట్రైత లంత 

నుగతిగందు రటన్న నూరే 'త్రంబు లున్నవి 

మధ్య పిండము రుథ్ర గ సుయముడ( రే ఏళ్టి 

1.5 ఎం క 



నాపిండ మాకర్త కన్టాంగి యగుసతి 
__ సేవింవవలె నని చెవ్చె శ్రు తియుం 
దత్ప/సాదము గొన్న తరుణియు సంతాన 

వంతురాలగు నని చా ర్గగలదు 
గీ, శివు ప్రసాదంబుగొనంగ సిపి.ద్ధమెట్లు 

భ_క్రీపానులవాదముల్ పాటి గావు 
* 'భావభవభంగ 7 "రివృాత్పద్మ భృంగ్య రాజిత, = 
నీ. పంచభూతంబులు బరమేళ్వరవ్రసాద . 

మైయుంజె వ్యతిరిక్ష మైన బెద్ది 
అష్ట్రమూ రులు భో వునంగసంభ వులై రీ 

హర్ముప్కసాదులెగాక యన్యులెవరు 
చరచరాస్పదమైనజగములో శ్రీ కంఠ 

వర్యవ్రసాదముగానివనస్తు వెద్ది 
విష్ణు విథాళాది వేల్పులు రివళక్త 

వరులుగా. కున్న ట్టివార లెవరు 
గ, భన్రప్రసాదమహాతగ్గంబు భాగకతేను 

థై వస్క్మాందాది గంథముల్ బూటుచుండం 
| భావభ వభంగ గ "గిహృలర్పద్మ ఛభృం గ్యంరాబీత లం 
వే 
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యిని యనర్హంబులౌ నెవరుగొన రాదు 

గానినచో నర కాబ్ధిః గాలంగలరు 

శివభ క్టులెయుండి శినవుని-బూబించుచు 

శిన్ర ప్రసాదము దిన జెల్లకున్నె 
గీ, వత్తవువ్పఫలంబులు పక్వములును 

హరుని వేదనభు_క్లి కనర్హ్మమగునె 
. ఛావభవభంగ గ “రవ్చాత్పద్మ భృంగ, రాజిత. = + 

వముంత్రన్యాసాదు లామం త్ర మునకును 
దగవనిచెప్పినం దథమగునె 

యజ్ఞ వురోజాళ మాయాజులకుంగసూడం 

దగదని చెప్పిన దథ్యమగు"నె 
వీతృ శేషమును గర్భ వ్రీతిభుజింపంగం 

దగదసి చెప్పినం దథ్యమగు "నె 

శినుని బ్ర సాదంబు శివభక్పులకుంగనూాడం 

దగదని చెప్పీనం దథ్యమగు నె 

గీ, యొప్పవచ్చునె యీమాట దస్పుగాక 
భస్మరుద్రాత భారులౌ పారు లధమ 

గతికి బోంగోరి నిందించుకథకుం బొోొరిరి భావ. 
. బిల్వవృతుముంజూాచి , ప్రీతితో(మ్రుక్కి.న 

నరునకు దోసముల్ నశ్యమగును 
బిలవృతుంబును బ్రేముతో బూజంచు 

_మనుజుండు సురలకు నూన్యుండగును 

రతా 

గైళు 



చిల్వవృతేను వేసీ పెంచినపుణ్యుండు 
హరగణంబులయంటు నధికు;డగును 

చిల్వబిల్వమటంచుం ట్రేమచే న్మ్మరియించు 

_ _ వారిపాతక్రములు వారితములు 

గీ నని పురాణంబులందున్న 6 గనరు వనరు 

కొందజుద్ఞులు నిదియెట్టిచదందమొక్కొ 

. శావభవభంగ గ రివ్భాత్చద్మ భృంగ, రాజిత, * 

. కాశికావురమందంం గాలన్షైరవుకన్న 
ముకరమందు. ఉయాగమూధవులను 

గాంచిన మాంగ బ్య గెరిదర్శన మైన 

చీతున్రశేగిన లేవగిరియుం 
బొడగన్న 6 శోజారమున గంగ బ్రానినం 

గోటయజ్ఞము థభోశమాటునేయం 
గలిగిన నొకలతకన్యల జఉజనంబు 

. _"నేయనచ్చినో | బుణస్టునీద్ధయం త. . 

గ్, శకచిల్వాళ్చనీంబున నిత్తునుచుః = 

బాదరాయణి మొదలై నవార అనిని 

_"భాదభవభంగ గౌరవ్భాత్పద్డ షరా. 
వీ బవాంశొస్టమిని ని బిల్వపత్ర త్ర ౨బుతో 4 మము? 

శివరాత్రి త్రికోజున భవ సర రణతోడ 

ce 



రే 

Ce 
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లతుబిల్వార్చిన దతులై చేసిన 
వారన మోరన వేలులేదు 

పృతిసోమవారంబు భ_క్టితో బిలఏంబు 

చేం బూజ సేయ విశేీవనుగును 

నేకచిల్వమవాత్వ మమేకముగను 

బాదరాయణిమొదలై నవార లసిరి 

భావభవభంగ గ "రిహృత్పద్య్మ భృంగ, రాజిత. నం 

. బిల్వవృమీము, క్రిందం శ్రీమతో వైశాఖ 
కాంర్తికంబుల భక్తిగలిగి "యొక్క 

వ్శివ్లుున కెన్య్వరువిందు: జేసిన కోటి 
కాన హాణభోజనఫలము గట్లు 

మూా-రేడుతరుమాలనుహీని లింగార్చన 
నొకరోజుజేనిన సకలకాల 

ములను లింగార్చన సలివీనవాండుగా 

పలమబ్బు సంచేవాఫణితి వలదు 

. సత్యమిది సత్యెమిదియును సత్యమనుచు 

బాదడరాయణి మొదలై నవార లనికి 

భావభ వభంగ గారిహృత్న్పజ్శభ్భంగ, రాజిత == 
. మా”రేడుదళములు నూరిలో లేకున్న 

తత్మా_ష్ట్రఫ లములు దగునుబూజ 

శవియు దొర కమిమొన నావృతీమూలమం 
దమరిన మృత్తికళైనం గ్రముము 



శ భ్నాక్షిరసళతకసంపుటము 

నడి యసంభనమైన నన్యపత్రంబులు 
మాగరేడువత్రిగా మానసమున 

భావించి వూజింపం బావములో విడి వుణ్య 
_ ఫలమిచ్చు సంశయపఫణితీనవలదో 

ని సత్యమిది సత్యమిదియును సత్యనునుచు 
కూదరాయణీ మొద లైనవార లనిరి 

_భావభవభంగ గారిహృతృద్మ భృంగ రాజిత, 
వీ, భృగుపత్ని నన్యాయముగం జంవీనందున _ 

శపియించె భృగుముని కొరి నపుడు 
నదికారణముగాంగ నాహారి లొవచ్చి జా 

ఫుడమిమై వదిమార్లు బుట్టవల "సెం 
బుట్టుట గిట్టుట పురహరుగొల్చుట 

J భాగవతము జెస్ఫఃబడినద యెక 
మితిమించీ పలునూలు కుతలమందున జృకి 

జననమందికథల్ జాలలలను 
గి, ఆదివిమ్లువ్ర శీవభ కుం డగుట నిజము 
కొంద జేలళొ మము గొల్వకుందు రకట 
““- భావభవళంగ గారివాత్సద్య భృంగ, రాజిత. 
నీ జలచరంబులలోన ర్రైన్ఫముగాంబోలు = . 

_ మత్స్యమై జన్మించె మూానరీరిడు" 
వేదంబులు వారించుని' సం 4 సన చ్చి ల్లు 
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మత్స్య శకేశ్టరుం డనుమారారి నతిభ కి 
భువిని ప్రతిష్టించి వూజచేసె 

మత్స్యపురాణంబు మన్నించి విని మత్సే 

లంకకుంజని చూడ శంకదక్కు. 

ఆదివిమ్షువు శివభ కు. డగుట నిజము ob 
కొంద తేలకొ మిము. గొల్వకుందు రకట 

. భావభవభంగ గారివ్భాత్పద్మ భృంగ, రాజిత. *. 

. రెండవజన్నకు దండిదికాంబోలు 

ఆతాంజేలున మొ నాదైత్యవైరి 

దైత్యులు సురలును దర్చునంభో రాశి 

మునుఃగు తిప్పకు నీను మోవీనాండు 
తూర్చుసం ద్ర ముపాంగ నోర్చుతో c గూరేకు 

నిల్పి సద్భ కృంటై కలి చినాడు 

కూర్యవు రాణంబుం గూర్చి కేం జదివిన 
గూరేశుంజూ చిన గునుకునిడును 

. ఆదివిమ్షువు శివభ కు: డగుట నిజము 1 
కంద జేలకొ మిము గొల్వుకుందు రక్రట 

భావభవభంగ గారిహృత్పద్మభృంగ్య రాజిత... 
నీ, అడవిమ్భగములలో వడిగలదని వారి 

ఘనవ రాహూంబుగాం గలిగినాండు 

ఇదియు 'మూండవజన్న మిందు హీర అార్టయుం 

జంపి జగతి మేలు నించీనాండు 



మించినభ కీ 8 "సేవించినాండు 
ధర వరావాపురాణ తాత్పర్యమును వరా 

 ెహేళ్తుం జూ-వియువైన "నెజుంగవచ్చు 
గ ఆదివిక్షువు శివభ కుం డగుట నిజము 

_ కొంద తేలకొ మిము గొల్వకుంచు రళట. 
- ఛావభవభంగ గారిహృత్చేభ్య భ ంగ్క రాజిత, ౪ 
న వ్రవ్లోదుకొజకు _స్పంభంబున నరనింహా 

_ ఈరూఫపుగా జన్మించి శ్రీవతియును 
Ry సప్రవ్లోదుతం చిని బట్టి సో నుజిరి 
గ రలోకగరుని గాం బంపినారకు 
శవ లంటున శ్రీనృనింహేళుని 

స్టావించి పూజలు సలివినాండు 
బాదరాయణిపల్కు భన్యస్కాందము నృసిం 

... "హేళశ్వరంబునుజూద నిప్పడుగలవు 
శీ. ఆదివిక్షువు శినభ క్తుం డగుట నీజము 
కంద చేలకొ 'మిముం గొల్వకుళము రకట 

అ ఛావభ వభ ంగ గారిహృత్చద్యభ ఫ్రింగ గ్ రాజిత On 

 వెనిమటి. గొవ్బవి చృమెక్సుటకుదై. . 
అదితి! కి సుతుండుగా నవతరించి 
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fe 

Mi i న్! "రేపొలరాజలింగళ్లళకోము.. -. 7 

వానునేళ సరు పామవలతలబూవి వై నిల్చి 

యర్చించె భ కీతో నవారహంటు 
వామ నేళ్యరుండును వాష్షిన 

"నేంయును సాత్యమై నిల 

. ఆదివిస్లువు శివభ క్తుం డగుట నిజన్సు 
కొంద తేలకొ మిము గొల్వకుందు Seopa 
భావభ వంగ గౌరివ్భాత్పద్మభ్చం గ, రాజిత... 

. నూనసాయకుతం డ్రి శుభమువాూ_ర్గంబునం 
బరళురాముం డన ద్ర వమొంది 

తరిమి రాజుల నెల్ల తరతరంబులవారి 
నిరువది యొక్క మా "కేరి చంద 

బరళు రా మేళ్వరం బనం చెక్కు._చోటుల 
శివుని బతిష్టించి చేసిం బూజ 

నతయడయగాొప్పీనవురవారునివానంబులు 
జగములోం గనుంగొనం జాలంగలను 

. ఆదివిష్లున్ర రివభ కుం డగుట నిజము 
కొంద" తేలకిొ మిము గొల్వకుందు రకళు 
భావభ వభంగ గ రివృాత్పద్మ భంగ, రాజిత. “9 

. దళరథశాజుకు తనయుడై శ్రీ విన్లు 
రావునామంబున రహీం ఇలంగా 

వానర నీనతో వారధిబంధిం చి. 
దళోకంఠ కంక బృందములు? ద్రైంచ్లో. 



సుంద నై శివగీతలు గృహించి 
పీశివష్డానిడా వుబలె నిను. 

చేతువుదగ్గట శ శ్రి రాములింగేశు 
నిలీప యంతోళ్ళుద్ధి గొలిచినాండు 

గీ. ఆదివిమ్లువు శివభ.క్తుం డగుట నిజము 
కొంద జేలకొ మిము గొలగకుందో రకోట 
భోవభవభంగ గ "రివ్భాత్పద్మ భృంగ, రాజిత 

* కమలామ్రనంళ నే ౫లిగాను యదోవంక్టో 
వార్జీచంధ్రు(డు హల పాణి యనళ 

దుష్టదానవులను డులిచివేని యక్ష 
శిష్టసంరత్ ణం జేనినాడు 

విద్యార్థియై పోయి విశ్వేళు వురిలోన 
'సాందీపుకడం చానుం జదివినాండు 

తనవేర' లింగంబుం దగ వారణానీలో 
స్టావించి వ్వ పూజలు సల్పి నాయడు. ee 

A. ఆదివివ్లువ్ర శివభక్తుం డగుట నిజము. య. 
కొంద. అధములు మినుం6 గొల్వకుందు రకట 

= "కావభవభ 0గ గారివ్భాత్పద్మ భృంగ, రాజిత కకక 
నీ, వసు దేవసుతుండు.వై వాసుచేవ్చంతడన 

జన్మి౦చె శ్రీ విను జగతిలోన 
కివనిప బ్ర సాదంబు స్థిరమతి- 

ఉన ఫా 

ఎల 



"జేపాలరాజలీింగళతకము, 7 క్ర. 

డతి ప్రయాసమునోర్చి ముతినిల్సి హారుంగనార్చి 

తవమాచరించుట ధన్యుండ య్యె 

చక్రంబుగలిగ నవక్రప ర్నాక్రమ 

ీలియె వైరులం దదూలయుచ్చె 

గీ, ఆదివిష్ణువు శినభ కుం డగుట నిజము 
పొంద ఆధములు మిము గొల్వకుందు రకేటు 

థభావభ వభంగ గారిహృత్పద్మ భృంగ, రాజిత, * ౬. 

నీ, కృష్ణుండు కాకిలోC గృ ్ తేళలింగంబు 

నిలివినాం డివ్వుడు గలదు చూడం 

జంద్రజూటునికృ ప జాంబవతీ బేవి 

సాంబునిగనినది నకల మెటుంగపం 

కార్థివలింగంబు బార్థకృష్ణులు బూది 

జేయుట వ్యాసులు చెవ్పినా(డు 

నరునితోం గ లాసనగరంబునకుం గృష్షంం 

డేగ మీకును ముక్కు. టాగడకంచె 

న ఆదివిష్షువు శివభక్కుం డగుట నిజము 
కొంద అధములు మిము గొల్వకుందు రకట 

ఛభావభవభంగ గారివృాత్పద్మ భృంగ, రాజిత, అల 

నీ. వూర్వ కాలంబునం బురుపోత్తముండు వచ్చి. 
వురవారు(గని మొక్కి పరనుత త్త 

విధిం చెల్చుమనికోర విశ్వేళ వరుడు త్రై వైన. 

దడీతీతుగాంజేని లేజమెసలం-. - ' 



వ్యాం'జిగునరత శ్ర శ్ర మును జెప్ప 
ననియు రు సీశ్వరగీత లనంగ వెలసెం 

రృవురాణంబుం గోరి చూచిన నందు 
నాయని? నీళ్ల గరుగీత లఘవహారంబు 

| ఆదివిష్ణు శివభక్తుం డగుట నిజము ' 
శంభ అథములు మిము గొల్వకుందు రళట 

.. ఛావళవభంగ గ 'రిహృత్పద్య్మభృంగ్య రాజిత... 
చీ. కరకంఠుం బూజింవం గమల హా స్కంబు 

నిత్యంబు హకికిని నియతమందు 

గమలామం డ ఖీ J oy ఆ 

'చెలువుచున్న విగదా వలుకు లేల 
క నాదివిమ్షువు శివభ కు డగుట నిజము : 
"కొంద జేలకొ మిము గొల్వకుందు రకటు 
క వభవభంగ గ 0నొళ్పద భృంగ, రాజిత, 487 
నీ, శ్రీవారియంళను శ్రీ వరాళరనూను. 

ఊుదయించి కాశీలో నుండుటయును 
విశ్వేశం బూజించి 'వేదవిభాగంబు 
'నేయచో హదనుతి సేయుటయాన్న 



"లేపొాలరాజలీంగళతకము. yy 

దన,గ గృంథములయందు తక్కినసురలంత 
భ్పభ కులని యొవ్చి చెప్పుటయును 

గొప్పసాత్యుం బది కొదువయేమున్న ది 
పలుమాటు తర్కింవం బనియుం గలదె 

గీ, ఆదివిమ్లువు శివుభ కు. డగుట నిజము 
కొంద జథములు మిము. గల్యకుందు రకట 
భావభ వభంగ గారిహృత్పద్మ భృంగ ; రొబితే,. ౬ 

నీ. జై నవంశేమునందు జన్మించి మావతి 
బుద్ధనాముం డనం ట్రినీద్దు c డయ్యె 

భువ నేళ్యరంబున బుథ్జే వస గొబ్బి 
శివభ కులకు నెల్ల శోన్థుండ య్య క్ట 

బుర్టైళ పరవ సాదభు. క్ల కలే యతండ 
చేడును భుజియింవంబోండు నుండి 

నీ ఢోబెగన్నాథంబు నేవింవంబోయిన 
భువనేళ్ళరముం జూడం బోకపోరు 

గీ. ఆదివిష్ణువు శివుభ క్తుం డగుట నిజము 
కొంద అధములు మిము గాల్వకుందు రోకోట 
భావభ వభంగ గౌరివ్భాత్నద్మ భృంగ, రాజిత +౭ 

నీ, కల్కజన్మము ముందుగాం గలదందుకు .... 
గత్రకల్యుగంబులం గల్కి_ వేష 

మను శ్రీళునకని యనియె గ్రంథంబులు 
నాతండు రీవభ క్తు కు డనును సత్తి... 



గ ల్యే శ్యరంటులు.. గలవు పెన్నానది 
తీరనుందున మున్ను సారసాత్సుం 

జారూసమునం గొల్చినట్టివె మైయుండు. 
ల్ లెక న్న్న నాపేరు గరాకయుండు 

శ ఆదివిష్లును శివభక్స్తుం డగుట నిజము. 
. కొంద అధములు మిముం గొల్వకుందు రక్షతు 
. ._భానథవభంగ గౌరివ్భాత్పద్య భృంగ రాజిత జ 

నే. దతజమరా ర్రికి ధర్మనకునుబుట్టి.... 
నరుడు నా రాయణనామములను, 

బదరీవనంబునం బకపతి నై ఘోర. 

ధర క్షవిరోధులిదండర్ంబు. 
శేయంజాలికి వీరిచరిత భారతమందు 

(వతనునం। 
ణి ఆదివిష్ణువ శివభ కుం డగుట నివేము : 
కొంద ఆధములు మిముం. గొల్వకుందు రకటు 
++ భొనభన వభంగ గ 'రివృాత్పద్మ చఛృంగ్యరాజిత, 4 + 

నీ, పాండురంగంబనం. నటనను 
వడమటినీనులోవలను. గలదు 

విక్థుల కా చేరుతో వనం: వచ్చు! గ్ర పంట్ Er 



"రేపొలరాజలింగళళకము. 79. 

శివదీ జీ తుండై న శ్రే నత మునంశజేసి * 
విర లేళ్వరుండయ్యె విస్ఫుటముగ 

శిరమున లింగంబు ధరియించియున్నా జు 

వలదన నెవ్వరివళముగాదు 

. అదివిష్ణువు శివభ కు. డగుట నిజము 
కొంద ఆధనులు మిము. గొల్వకుందు రకట 

- -శ్రావభవభంగ గ “రివృాత్చద్మఛృుంగ, రాజిత, 4. 
. బ్రహపతిష్టలు ద్ర హౌక్ళరంబులు 

ఘనముగా భూమిపై గలవు గలను 
ఇంద్రపుతిష్టలు సింద్రేశరగంబులు 

ఘనముగా భూమిపై 6 గలవు గలను 
వరుణ ప్రతిష్టలు వరుణేశళరంబులు 

ఘనముగా భూమివై6 గలను గలవు 
సూర్య పృతిష్టలు సూ "ర్భ్యశషరంబులు 

ఘనముగా భూమివైం గలవు గలవు 
. అట్టివారలు ళివభక్తు లగుట నెజింగి 
కొంద అధములు మిముం గొల్వకుందు రకట 

ఓ. 'ఛావభ వభంగ గ రివృాత్సద్మ భృంగ, రాజిత, 9 

నూ . తేనువేరు శివునితో దంటించి లింగనుల్ 
ధ్ర వించి రమకులు దనుజవరఠరులు 

భోగులు గరుండులు భూమిాళ్యరులు మునుల్ 



ధే తాళి gl వు మీపృణివిలోన 
నాయాస్థలంటుల నాయానిలింగముల్ 

_ గనుగ్గగొ న్న గన్ను లకర్వుదీఆ 

A. వీఠలందణు శివభ క్రి కిపారనుతులు _. 

శివ్రనిః గొల్వక గొందలు జెచు టజేమొ. 
. భావభవభంగ గారివ్భాశ్చవ్మభృంగ, రాజిత, + * 

నీ, అదితినందనుం కై నయాపామునునిపాడ 
_కకులమందటున గంగ గలా ననియు 

గంగవుట్టజ' వే మ ధా రగాధరుంజౌట 
కారణం, బది “బేబుగలదు మొదల 

A. బూర్యపకంబు జెచ్చెదం బొందు గాను 
వెనుక. 'వినుప్తంతు నీద్ధాంతనివర మెల్ల 

ల్ వభంగ గరివృాత్సద్మ భృంగ్య కాబీత, + ౪ 
నీ, మునికావవృతమైన మురవై రజన న్మములో 

_ దివిభరబులు న నందు బించమంజు 
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గతకాలమున గంగగనువడకుండిన 
జగమున్నర్తన మెట్లు జబరుగంబడును 

మత్స్యకార్మంబులమాట నేమనవలె 
సీఈ లే కవి యెట్లు నిలువంగలగం 

గీ, గాన జలములు బూర్వమే కలవటంచు 
నొప్పుళొనవలె "లే దింకం దస్వఖొనంగ 

= +. కావభవభంగ గ "రిహృత్పద్మ భృంగ, రాజిత ౪ ౪ 

సీ, బలి వామనునిపాదపద్మముల్ గడుగంగ 
జలము లిక్క_డనుండి సంభ విం చె 

వటునిపాద బ్రహ యొటులం బమాళిం చెం 
దనవద్ద నుదకంబుం దాచకున్న 

చానునుంజే ముందొ వార్టిమథనమె ముందొ 
కరారావతార విరాగుటుతు( దెల్పు 

బలిని జన నృంబులోవలంగదా యా-చించె 
జన్నమెట్టుల సాగా జలము లేక 

గీ. కాన జలములు బూర్యుమే కలవటంచు 
నొప్పుకొనవలె లేదింకం దవ్వకొనగ . 

. “ఎ 'భావభవభ్ధంగ గరిహృత్పద్య భృంగ, రాజిత, = 
నీ, బలికొటుకోవుట్టువని తేనవనిగాని', - -, ' 
“కలె గంగ రవారణంబు 
- ఉలియింటికినిబోవ్రపని తనననిగాని _. a 





రయి 
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వారలుద్రావిరి వామనువదముకు6 

బవౌళనము కెట్లు పనికివచ్చె 
వారి వామనుండె న నాకాలమెన్న (దు 

. ౦... 

బంచభూతంబుల వభ వ మెపుడు 

నాలుగవత త్త మిది వటుకాలుసోకి 
పావనంబయ్యె నను టిది బాడిగాదు 

భావభవభంగ గారిహృత్పద్మభృంగ్య రాజిత, = * 

ఆది కనాదియా నాకాలనునంగచా 

గంగ నాదలందా ల్బేం గా లకంళుం 

డదితిగర్భంబున వారిబుట్టి యింద్రుని 

! తమ్ముడై నదినంబు దలంచిచూడ 

ధర భగీరథరాజు తనవారికొజకు.నై 
ఛాగీరథిని చెచ్చుపర్వ మెన్నం 

గాల భేదంబులు గనువీంచె భాగీర 

థీజన్మ కాలంబె 'దేవబేన్రు 

, నకును గంగాధరత్వంబు ప్ర సకటనునుట 

నేర కనుమాట లేగాని నిజముగావు 
భావభవభంగ గారివ్భాత్పద్మ భృంగ, రాజిత, + * 
ఆకాళనీధికి వారిపాదమునకును. . 

. 'విష్ణుపాదంబని వెలయంచేరు . _ శౌరికిం గవ్పకుం జెలంగి సింవాంబుకు FF 

హరి యనుజే రొక్క_టగును జగతి: 



ఎను విమ్లుపడ్మ వ యనంగం జొల్లు... 
గాక వారికిని గంగ కలగ లేచెన్నయ.. ॥. 
గలిగినదనుమాట. (నక కల్ల. 

ON టు టీ 
/| ర హ్ వం. రాజిత, .. న్ తాగీరథినిజ్లాచి భ్ _కీతోనర్చింవ 
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భానీరథిని శ్ర ల్య పాతంబుంగల్సిన 
కుద్గుడౌననుట ప్రనిద్ధిగలదు 

ఛానీ రథిసిం బిండపతనంబుగల్లిన 
శద్ధుండౌననుట వ్ర నిద్ధిగలదు 

, భాగిరథినిం దిలల్ బట్టి తర్చణమేర్చ 

శుద్ధు: డౌననుట వ్రనిద్ధగలదు 

గీ, పరగ భాగిరథికి వారిపొదమునను 
. నిద్ధిగల దనుశాస్త్ర ప్రనిద్ధి లేదు 

భావభ వభంగ గరివాత్సద భృంగ, రోబీతేం ** 

నీ. సరయువులోంబడి చనియెంగా రాముండొ 
తనపాదవూతయె తగియెనే మొ 

వార్ధిలో హారిబడి వరదనువచ్చుట. 
'కనపొదపూరొ తగియెజేమెొం 

పరశు రామునితం డ్రి వరభువ కి యలకుం 
దనపాదవూత యె తగి యెబేయె. 

దివ్యతిరుపతులందు 'ేవార్చనములక్రుం 
దనపాదవూతయై తగి యెజే"మొ 

గీ. గంగచే.హరి వూకుండా కతలుగలవ్రు ... 
గంగ శెరిపదంబున గలుగు బెట్టు 

భావభవభంగ . గౌరివ్భాత్పద్మ ఛృంగ్య? గె బత, 4 
నీ, ఆది కాలంబున నంచిక హారినె త్ర: 

న. 

5 



కిక ఛ_క్రిరసళతకసంవుటము 

ఫాల నేత్రమునిప్ప చ్రళయాగ్ని 'జగములం 

బర్విన పీవుసుత ఛభయమునంది 

కనులమూతయుమాని కరములు దివియలాా 

 నానందజలములు నంగుళములం 
బదడియుజారెను నవి వరగ నావ సత్వ. 

సంబంధు 'లిరితి సంభవించి 

నీ, గంగ జగములు ముంవంగ నంగజూరి 

సురలు వేడిన విజి జటూజొటనుందు 
.. భొవభవభంగ గా౭వ్యాత్పక్త కృ భృంగ; రాజిత, .. 



"లేపాల రాజలింగశతక్రము, రిక్ 

నగ్నిలో విహ్హలు నావాతి మొనను 
నగ్నికి హత్యయు నంటదయ్యె 

పడమటిగాడ్బుకు శూూహాణుల్ జచ్చిన 
గాలికి వహాత్యయు గలుగదయ్యె 

భూమిగ్రుంగిన గొవ్పళూనురుల్ మడసిన 
భూమికి హత్యయం బొందద య్యే 

గీ, గాని వాణీళు నొకతల గత్తిరింప 
నెట్లుదవిలెనొ వాత్య యీనితి యెట్లా 
భావభవభంగ గౌరివ్భత్పడ్మ భృంగ, రాజిత, =, 

నీ. ధరదినప్రళయము జరిగినప్పుడు వి ప్ర 
సంఘమరణము లెన్ని జరుగ లేదు 

ట్రహ్నపళయమునందు వాడబుల్ బవుంమంది 
_ ప్రా౭హింనను బొందంబడంగగ లేదొ 
విష్టలయంబున వేదే తలు చాల 

జీవముల్ విడుచుటం జెల్లలేదొ. 
వప్రళశయక_ర్త్యృత్వము బరమేళంనకుందక్క 
_నొరులకు లేదన్నయు క్రి వినరా. 

గ్ యెప్పుడును వాత్య జైెంద క్ర తవ్వుసేయు 
విధిని దండింవ హత్యను విభులుగలవె 

గళ... 



| కీసి య వి కుట np శ్రిత. 
_ హారంగా న. గోనిన నప్పుడు న 
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మిారిచ్చువరమున మిశిరంబునం దన 
కరముబె ట్టెదనన్న 'బలుగుంజూపి 

చైకుంఠమునకేగ వైకుంఠుం డాశక్రు( 

బలిమార్చినను మారు ద్రితికినార 

లని భాగవతమున ఘునమని'ెపి న్చెను 

సత్యమిది యనినమృంజాలినట్టి 

గీ. యితరసాత్యుంబులా లేను నిందుమై నం 
బూర్భపకుంబు లిత్తు నవూర(ఫణితి 

.- భావభవభంగ గ "రివృాత్సద్మ భ ఎంగ ఏ రాబిత్, *4 

నీ, మృత్యుంజయతర్షంబు నిత్యత్వ కాలాంత 

కత్రర్థంబు మోకును గలదటంచు 

వేదాగమంబులు నినువ్సీ వీంచుచున్న వి 
యనృ్ఫతంబులనగను నలవిగాదు 

పుట్రుకగలవారు గిట్టకదవ్చదు 
పుట్టుట లేనిచో గిట్టు బెట్టు 

కోరిన నిచ్చిన మారక నిశ్చృయు 

లగువారి కువయోగ మగునుగాక 

సీ, వృకున'కిచ్చినవరమున నకట విరాకు 
=... భయముగల దన తగు హేతుపథములేదు. 
౪ భావభవభంగ గ 'రివ్యూత్పద్మ భృంగ రాజిఈ ** 
నీ. వరము వేండు .వృకుండు వానిశిరంబును 

 'వాన్క రస్పర్శవలన (వ్ర ప్రక్క వట వు 



యంగ రాజిత. ఓ 

A వంచేసి వృుకుంజంపం గలుగుక కి 

తి రని. 'క్వాప్పనగునుగాక్ష, ag ee 



గి, 

Cc 

రేపాలరాజలింగశత కము. రై 

శంకరుగృువచేత జయములనొందుట 

గర్వించి శికులగనుట మనుట 

భాగవతేమున వారిపాటులు బలుమాటు 

గనుజెప్పక యె మాన తనకు వల్ల 

లేక బోనుటనుండి యాక విహృదయంబు 
జోభించి లేన కిచేలాభ మను-చుం 

బూని బదులుగ వృకుకథ లేనిదొకటి 
జేర్చి యుండిన నిజమని చెప్పరాదు 

భావభ వభ oగ గరిహత్నద్మ భృంగ, "రాజిత, * *. 

* మింటిపురములమూటి మంటగలివీననీదు 
కంటినెగల్ వృకుం గాల్చ్బందగ వె 

పలుమాటు బవోండవిలయాగ్ను లౌ నీదు 

కంటిసెగల్ వృకుం గాల్బందగవి 
పుష్ప బాణుని మేను బూదింజేనిననీదు 

కంటిసెగల్ వృకుం గాల్బందగ పె 

వృకునకు వరమూాయ వృుకుండు నికాబాధింప 

నొరులు నివారింవ నుండిరంట 

ం నమంగా రాటు నిజమైనకమువిల్తు 

దండ్రి మాకును భార్భయాాతతీని గలుగు 
సే మశ దక్కు_వకు 'నోర్చి కామివగుచుం 
ష్ _ర్తిపరుం జేయ నారీతిం గెరలితేచైఖ. . .... 
భావభ వధంగ ౫ రివృాత్పద్మ భృంగ. కాకి, శం అ 



అవస్త్రనకన్న 'శ్రేఘ్టండుగాం జెప్పం 
దోగదు. వృ కాసువ జగతిలోను 

దారశొస్పటక్రంచై దందడివాండని, చెప్పం " 
దగదు: వృకానురు జగతీలోన వృష: వరమియ వృకుండు నికాళాధింద 

నొరులు నివారింవం జరితయగుట 
be నిజమైనకమ్మనీల్తు 



ee 

rar 
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శ్రుతుల నివార్త వినరాదు సతముగాని 

వాదములు సేయవలదన్న వారువినరు భావ, ... 
నవ్రముఖంబున సామోత్కరించిన 

జనకత్వ మతని కేసరణిగలదు 
_స్తంభమందు నృనింవాంసంభ వంబయ్యొంగా 

_స్తంభంబువారికిసి దండ్రియగు నె 

_స్తంభంబునకు కౌరి తనయుండంచన బల్కు 
వచ్చునె యామాట మెచ్చందగునె 

యిట్టిలత్యంబులు గట్టిగాం బరికింవ 

కున్న లాభం'చేనియున్న డిందు 

థఛాత యతిభ క్రి నింముఃగనార్చి తవనీమైన 

నతనిముఖమందు. బ్ర త్యత్షు మెతిరింతె,భావ. , = 

. వనుదేవనందను వాసుబేవుండని 

పీలచినట్లుగ మిమ్ము బిలఏకుండై, 

యదితిసూనుని సింద్రు ననుజన్తుంజాయని 

వీలచీనట్టుగ మిమ్ము చిల్బకుండ్రై, 

వదమం' దుదయింపం బద దృజుండాయని 

కిలిచినట్లుగ మిమ్ము బీల్వకుండ్ర 

దశరథవుత్రుని దాశరథియని 
. వీలచినట్టుగ మిన్ముంవిల్వకుండ్రై 

నిజమెటుంగక యనుట దుస్నీశి క in | 



EE 'వెఆచి ఖు 
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ముద్దుకూ:తురుగదా మోహీనికిని కాస్త 
కువలయీవ్ణ లెల్ల కోవెలలకు 

నధికారులై యుంట యంద రెజింగినవని 

కాదన లేదన గలుగనెవరు 

ఆయన్న చెళ్లిండ్రు హరిరాణి చే వావి 

"వీలువంగ వలయునో వలుకచెవరు 

+ విష్ణు శివునకు భార్యయె వెలిసెననియు 

ధర మహిమ్నంబు జెప్పుటనరులువినర్కొఖావ. .. 
. భృంగాళ్యుం డనెడువాం డంగనయైసంతుం 

గనుట భారతమందు గలుగ లేదో 

యిభేం డింతియె గురు నిందుపుత్తునిగూడి 
సంతతిగను టదిసతముగాదొ 

వీర లిట్టగుటకుం. గోరె యాదిను 
దంపతుల్ జేసినదారి గాదొ 

తనపుకృళతై యున్న దనుజారి నారితి 

_'తీనిజేయ నుఖంపం జేతగా'బె 
* మోహినియు శినవునిమూయలో నుంచెననుచు 

' విన్లువాదులు జెప్పుట వెళజ్లిగాకు ఫోవం., 
శ్రీయద్భటా రాధ్య శేఖరుం డగువీర 

భ ద్రూఖ్యగురుకరభ వ్యాశిరుడ 

"నవలిక జంగముచరణ నేవానంద 

శైత్రడ సంప్రాప్త పష షట్ట్రలుండ 



కగొులై జో 0 srg uae 
Do ₹ofe చితిని: (బ్రోవవ లయు ద యను, భావ, నీ. ముక్వాయ్యకళ్యను మ మనుమియవలెనని. ' 

(తలంచితి మిాకన్న ధన్యు లెవరు . | 'నురలంత  తక్కువతరము._ కులములయ్వ ఏందో 



పీఠిక, 
ఈళతకమును రచించినది దిట్టకవి రామచంద్ర, 

కవి. ఇతండు కాళ్యవపనగోత్రుండు. రంగారాయచరి 

త్రమువ్రాసిన నారాయణకవికుమూరుండు. 

రఘుతిలకశేతకము కందవద్యములలో( గడువు 

నోహరముగా వ్రాయంబడినది. కవి నిరర్లళథారా 

శోనితుండగుట చే భక్తిరసము గురియునటుల జక్క 
నిపోకడలతో శతకము బూ_ర్తిచేసియున్నా (దు, 

ఒకపద్యమును జదివితి మేని శతకమంతయు బూంర్తి 
చేయనిది తోంచనంత సరసముగా నీళతకము వ్రా 
యంబడినది. ఇందలిపద్యములయందు శ్రీరాముని 

దివ్యలీలలు సజివముగాం జిత్రితములైయుంటచే 
ముముతున్రల కియ్యది ముఖ్యముగా బఠనార్హ్హము 
గా నున్నది. | క 

ఈకవిజీవితము విపులముగా మహిషాసురమర్దని 
శతకములలో నుంటవలననిచట నుదాహారింవక మాని 



బద్యములన్ని యు భక్తులకు సంతోవకరములనుటకు 
సందియ మించుశేనియుం గలుగదు.. 

అద్వేమును దదనుగుణముగా ళాశో భు మైయం 
: టవలనను కోతేకవాజి, యమున కిదియొకవిళేవ నుని 

: తమక ర ప్ర చురింపంగ లుగుట. మాయదృష్టము.
.. 

Fs * మేకల కమాళ్ళక మాళొసంగి గృంథముద్ర ణము 
బ్ సానుభూతి? జూవీన . కతకళ 'ర్థవంశీయులగు 

St) 3 దిట్టకవి సుందర రామయ్యకర, ర పాక . 
యాజిగారిె యెడం గృక్టాను.. 
hn న మై 



శరన. 
దిట్టకవి రామచంద్ర కవికృత 

రసఘుగిలకశతకము. 

వెలి ఏఆ-~ 

క, శ్రీరామా యనినప్పుడు 
కోరిక ఫలియించె. మాకు గోసలతనయా 

దారకి మారాండకులో , 

ద్ధారక రఘుతిలక నిటలతటనటదలకా. 1 

క, నానాటికి నానోటికి 
తేనై చెబికై యనంటిశతెజుగై వెజై 

యానందమొసంగు నీయధి, ఛానముం,* 2 

క, నాతల్లీ జానకీసతి 

నాతండ్రివి, నీవు మోకు నందనుండను న 

| న్నే కెజంగునం బ్రో భో, ఎవొ సంస్రైళవు. .. 8 

క, ఎల్ల జగంబుల కాదిమ 

) వల్ల భుండవు పోవకుండవు పర్టించెద ని. 

ఎక న్నుల్లము రంజిల్లం గుఛ్ళ, కలల... 4 
స తీండ్రించు మొదటివెలుంగని. ..... 
. యం ౨. చక్యిలు నిన్ను మికుకులట్టులః బలుకకా 



ములు జె టంగ నియ ? నుపాయములు దొరుకవనీ 
విల ల సన్ను తీదక్కంల్లో నిను, దలంతుకొ, . 6 

క ధరణిర్' బురణింపం నీ. 
_శరణిం గరుణించుదొరలు గలర? గుణమణీ 
భరణీ దురితమవార్ల వ్వ తరణీ రఘు, =. .* 7 

కు పా 36+. నిన్నె కొ లిచెద . ' 

న వోటకగ మ. . 
క . నాటకవిశిఖవీపాటిత్య తాటక... ౩ 



క, 

' చీర్ణమవోము_క్రి కామభేనుసమూథధః. 

స 

రఘుతిలకళతకము.. 101 

వర్ష్మింతు వీగుణంబు లు 

పూర్ణ పయఃపవుపి తాశ్రిత, తర్షక, ee. 18 

॥ క ల్యాణమతివిగద శౌ 

సల్యాసద్దర్భ జలధిళళధర సీని 
స్తుల్యచరిత్రము త్రిజగ, త్కల్యము... 14 

॥ అజ్జానలవముసోకని 

పృజ్ఞవిభ వంబు నాదుభి"వంబున క 
వాజ్ఞ్డూపింప వె పాలీత, తద్ జ్ఞా, వళ 16 

సాక్టమీా 'యేమనిపాగడుదు 
సీమహిమ లనంతములు మనీవకుహితమె 
కామించితి వీయడుగుం, చామర. *. 16 
“రామా? యనువర్షద్యయి 
లో  మణిపావములం దోలు లోనికిచొరకుం 
డా మా” కవాటమగు భభ, ఛామా,.. 17 

. నీయంత ప్రభువు కలుగుట 
కేం _యుపనులనోంచిరో సుమా జగతిం ద్రే, 

 నాయయ్య సవ జానకి 
నాయము సౌమిత్రి నాచినయ్య కకోలనుల్ . 

a  మాయన్నలు సీవాడల,దా యింక. 12 



. "వాంస సము. త కమంట్ర _త్తంసమం: 4, “20 

కు ం ఉేప్రత్యపక్ ననునీ - 
= కూర్చినసేవకులలోనం గొండొకనిగ శ 

“ర్చర్భవె సీళథ లీచెవిం చార్చితి..... 21 
క వనోము నోంచినను నీ 
', మానితపాదాబ్దభజన మడినోంచవ లెక. |. 
. " ' లేనియెడ : విడనె. కర్మవి, తాగము, m7 

28 

3 విధవ నినుబూగడల ౩ నా తర oT 
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క, వతవముననో వీని 

రే తుకసంజాయమానకృవవలననొ నీ 
3 

ఖ్యాతిమదిగలిగా నోశివ్క, చాతీ రఘు, 44 77 

క, మటీపరమవురువ శుభముయ 
ప్రావయి రథీంచునీదువదభజనాసి 
శేషము నామడిలోవలం, దాపిచి.*. $3 

క అన్యునిగాం జూడకు నను 

మాన్యునిగావించి బ్రోవుమూ పరహితసౌ 

జన్య మొనగూర్చి కరుణా ధన్యా, =. 29 

క. మునువటితనువున నిను గొ ' 
ల్వనిదోసము'చే జనింపవలసె నివుడు గొ 
ల్పీనవాడనై తి నీక్చప, దనువ్రుము,.. 80 

క, మునుజేనీననేరము యె 

కిన మజతువ్రు ధనము లగి కిడి మణతువు న 
. న్నను నట్ల మటువకుము న్మీ తనయుండ. .. 81 

క, వినయవివేకము లెటుంగసి 
' మనుకోధనుం సన్నుంగరుణ నంద యెగా 

; 'దనుజాంతేక యెరూదశరథ, తనయా, 8కి 
“క క, దండిక్భర్య ద్రివ్రవే. 

_ దంజాదండధరు. దరిమి .దయే నను నీ 
పళ దండక్షులేర్చవె. భృతకో, డడ్యా లం లికి 



క, శరణాగతసరిరకుణ me : 

..._ వివుదాంక్కడ వీ నేను ఫీశాత్తుడ నజ 
స గరణింవ వేని కలదా, దరియింక. =. ర్, 

కం వేడుక దీనులభ్రోణెడి 
ల జవ నను డేను భోవవా యిది తగచా. 
క ్రీడాకరగుందాతీ, తౌడను., 86 

చా చ యప 

ర న. ఉడినపాలనుల దరిజేర్యక్రా= - 
స. దొర. దొరకునె నీవలె నీ, ధరణికల. ణి 
క నరు: నన్హ్రూరుం గుచేలుకొ ౩ 

=. వారంవై' వరికీంచిన్నన్లై యాః 
నరు న్యకస్యారుధ గో 



= రఘుతిలకళతక్రను,. 1065 

క, చేర్చున నోర్పున నీరు లొన 
గనూర్చక్ దరిజేర్న నీవగుణనిధిని యళం. 

శః బంధురకరుణావూరధు 
రంధరుండని నమినాండరా నాయెడలం 

Fy దంధనము చేయకు నువ్భా:ద్భాంధవ,. థి 42 

నేమమున నిన్ని కొల్పితి 

పామరుండను గరుణంజేని పాలింవవె యిం 

క, బంధురత రై హికాంధుగ 
తొంధుం దరిజేర్చవే దయారసవల్లిం 

బంధించి, తిగిచి వేయకు, దంధన. =. "44 
క. మెలున్ర నురోహిత మిరుగడ 

దొరనీన ఘునమునమహీజతో లత్మణుతోం 
న బచెరయ్సునినుం జూ-చుటెవుడోో తతీ యింక. 
క. సరిగలరె ళభూరు లిక సీ 

కరయంగాం బరళురామునంతటి బో దు జ్ఞా 
: దురమ్లున వెజవీంవితి వి, వలల... శర 
“ కరుణింవవలయు నే సీ . 
వరసుతుండను 'నెనరుగూర్చవ లెం దండ్రివి సీ 

1 వరయ, ననుం గన్న తల్లి యె, థరజిజల.. 47 

త్ర 

. చ 



జ 'తీజదయా ధీర ద దయా. 

. సోరముూ"' వెదజల్లి నన్ను సాకకయన్నక్ 

. క. అదుకొనవై తి విదివణి - 
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క. కొజగానిబుద్ధి నెటి(గీ 
యెఅుంగక "నే జేయునట్టిహీనపుంబనులక్షా 
చెరిగినదురితలతల్ తెగ, దలుంగవెంం* ళ్ 

క, ఎన్ని దురాళశలం బొరలినం 

బున్నెము రానేర చాదిపురుషుని నిను బు 
ల ద్ధి న్ని లిపినాండ విజయా, త్పన్నా *** EG. 

క. తనలేమి “యొరులకలిమికి 

జనుందు వెతంగుడు-దు.. బూర్వజన్మ బున బే 

నినఫలమెంతో యంతియ, తనగతి. =. 57 

క, ఖలవమెతులనై న సిరుల కా 
బొలుపొాందిన' పుణ్యూలండ్రు, పుణ్యుల నై నక 
గలుగనిచోం జులుకనంగాం, దలంతురు,** 8. 

క, న్నీ గ్ర భవత్పద భజనా 

దుగ్గరసం చెబుయగనేరుతుర మోవహాయ్యరి 
దిగ్భులు. సంసారానల, దగ్గులు. ఠం 50+ 

క, ఉడుత యొక. డిసుము “సేతువు 

నిడినంతనం గరుణ వేసి యేలితినంట యూ 
౧ యెడ నాయెడం గృవనేయుట తడవా,.. 60. 
శ క భగ్టయంకరూర్త తె స్క 

1 | జ 

లి 



శ, ఖగము లాకరెండుబోరంగం 

దగవును భాలించి వానిదరిం జేర్చిననీ _ 

_. యగణితకరుణాదృతిక్రే తగనో,.. .. 68 

వజ ఛచాపండు గొట్టినశునక్షము. 

_ “వాపోవుచు మొజులు బెట్ట వాత్సల్టము'ేం. 

* ఛావీతివి నివిరి మానస్య తాపము, =, 64 

క, బాలంపగ ములతాకునః we 

దూలి సముదుండు. వేండం దోడనె వానిక్షా 

= లాలించితి వషానః సీ కొలిమి, +=: 65 

శః బవరమునః బడినకోంతులం ' ౨.౨.౬ 

_ బవనజుచే మందులొసంగి ద్రైతికించిన మే. . 

= టివి యల్వమె: నీకరుణా, ద్రవిణను, ౪. ము ie 

"క తవమొక శూద్రుండుచేనిన mm: = స 

నెపమున.విప్ర పసుతుం డీల్ల చెట. జీవితుం? సై , 

కం గృపంజేసితి వతులకుభ J Che ian 67 

శ, నీటకా తాట్టేలుట వివి పవనం. 
నాటులు. ంఛటులౌట గ గలుగు స్ నా: భువి ని మునే 



రఘుతి లకళతక్రము. 

క. నిరతిక్షా నీకృవగట్రినం 
దిరమగనికిమాతే, .మెన దృఢనృద్ధి కిలకా 

క, కలుములు లేములు జనులకు; 

గలలోవలివా _రృలట్లు కరవటంబగు నిం 

దలంచుట చెడనిసదార్గము, తలకొన,., 

క అమితంబగుసం సార 

_ఛ్రమనొందక నిన్ను నమ్మి భావించినయోా 
కృమమునా పునర నిని, ద్దముగద + 

క్ల, కిరుణింపవయ్య నన్నో 

సరనీజభవళంకరాది సకలనిలింపో 
త్క_రపరమువారసుమువో, తరళా, =. 

క. మిీనమవె సోమకు నం 
భోనిధి బోర్లించి వేదములు నలువకు నిం 

." పూన నొసంగినసుగుణని, ఛానినిం 4 

క. కూర్తతచే గిరిజలనిధి 

ca వాళోవాప+పమున నమ 
_రారిహిరణ్యాముం దునిమీ యవనివిషూణో 

“175 
“= ద్ధారతం జేనినజిగద్యా ఛారక, =. 

నవార్మికలం చేల్చి వరం నురారిం 

109% 

69 

70. 

71 

72 

78 

74. 



క, సరసి ంహామూ కొని: స్ . . 

_పరుషాత్ము Sagres ర బ్రవోదునతై. 

క వామనుండవగుచుం ద్ర ొక్క్తి : 

మోమెోాట ములేక బని మూూండడుునప,  లిలకా 

క, అతులవరక్విథథారకా + 
గృతవీఠ్యతనూజుం దేనీమి. కృతయుగమున నా 

17 వ్పీతివి భృగూద్వహ రామో, ద్ధతిణే..: 78 
కు కలన భ్ ఎ్రగురామువిలుగ్గొను _ 

ఖ్ దీపించితి నమికౌఖిల్బ భాషనీ... స్యా 
క ఉద్దవిడి బయటి పళ్లెల Go eg, 

జ: సద్దడంతు నింక బుద్ధత్రం,. చడ గ we ma De 

క వారింకుచు వ్రు వచ్చుట నిం చెయ... wn 
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క, కొంచక మోహానివై। మతి 

వంచించితి వనురవరుల వడి నురలకునె 

నించితి వమృతము సుగుణోో, దంచిత. .. 88 

శ్రివురములు గూల్చునవ్వుడు 

కా గొండనింటది వ్యా స్త్ర స మవై 

నిపుణత సెజవీతివి వరం తేపుండన్ర. ఆన 84 

శ, అమరాసురయుద్ధ మహి కా 

గొమరన జీవాతుంచెసము బోలితివి మెరా 
_త్తమగతి వై కుంఠంబునం బెమకళ.. 8ర్ 

క, నిపుణత నీవేగద జగ 

దవకారుల సగరనుతుల నందం బొలీయ జా 

శోపీయించిన కవీలుం డను తవనీని,*. 86 
శ, భారతపంచను వేదము 

వోరచనక్షా నీతిమార్ష మలవరచినయా 
౪: పారాశర్యుండ వీవెక,దారహి, ., 
క. ఇప్పటికి నేను జేసిన 

తప్పులకు మితంబు లేదు తాలీమి చే నా 
Nt తప్పులు సహియింఫుము దయ, తవ్చ్పక,,, 88 
క నాకోర్కి నెవడు చదును. 

_ భ్మరుందనైతి న నింక సెనకుంచ లక్రా. 

87 



శీ 

లీ 5 

నిలి 78 రుస్టితి. భ్ వాబ్ధి తొ తొ, లంితి చెతలక్షా 
: వాసితి. కుకలుడనె నై తిక దాసుకా... 90 
అః బాల్టుండ నిన్ను (దలంపక్త్షా . |. 

బ్రాల్గాలితి నిన్న నేండు బలి"కెద నిశం + ద. 
న పల ఆవి కరుణసేయును, తాలి లీ... 01. 

క, ఇలదళరథతనయుండవై . . 
.'యొలనింం బదకొండు వేలయే : 
 మెలంయగుచు భఖ _క్రులంభ్రోవక్షా చలంచుట రఘు Cao 

శక రామా = రవివంకాంబుధి 1. | 
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క, గహనాటనైన్య సేవిత 

గుహనాముకి రాతవినుత గుణధూర్వహనా 

కుసానానురవంశవనీ, దహానా... 97 

న్, ప్రా చేతనకవికవితా 

వ్యాచ్చి క్కీంసాభి రామ హార్షి తహృదయా 

యా దక కాంహోొఫలసం, ఛాచణ == 08 

క, మూ మవ తవ దాసోహాం 

కామితేఫలద వ, ఖావకరుణానింధో 

త్యామేవ నహీ ౮ రణం, ఛానుగ,., 99 

క శ్రీమద్భూమళుభ ప్రద 
నామక్షా త్వా మంత రేణ నహి శరణం వేం 
మా ముద్ధర భద్రాచల, థామా... 100 

క, ప్రాదుర్భసమధిక్రమనీ 

హమోచణ దిట్టకవి రామచంద్రునిళ తకం 

బాచరణ సేయనగు భ్ 

ద్మాచలరఘుతిలక నిటలతటనటదలకా. 101 

రఘుతిలకళ తకము 

సంవూర్హము. 





క్ రిక 
-ఈశతక్యగ్రంథకర్త దిట్టకవిరామచం ద్రకవి.ఇతండం 

వాసిగడ్డి వేంకటా, దినాయండువారి యాసస్టానకవిగం 

జిరకాల ముమరావతిలో నివనీంచెను. అమరావతి 
లోని యమశేశ్వురాలయమునందలి మహిషాసుర 

- మర్ల నినిగార్చి యీోాళశీతకమును గవి రచించెనని వంళీ 

యులు చెప్పుచున్నారు. -ఈక్రవి శొకుంతేలాపరిణయ 

చు సేతుమానోత్మ్యము, రామకథా సారము రచిం 
విన దిట్టకవిపాప రాజుగారి మనుమండు. గంగారాయ 

చర్మిత్రమువానీన నా రాయణకవిపుత్రు(డు. -ఈ'రామ 

చంద్రశవి నిగృవాను గృ హసమర్ధుండు, ధూ రుడు, 

చ్రితనిక్షవిత్ర నిరరళథారాశో భితమె మనోజ్ఞ ముగా 
నుండును, కఇంతవజు కీకవి గ్రంథములలో నీక్రిందివి 

మాత్రము లభించినవి: 

J. ఉద్దండరాయశతేకము 

2. రఘుతిలకళతకము 
8. రాజగోపాలళతకను 

కే మహిషాసుర మర్దనిళతకము 

. శ, హెలావతిదండకను 

+. ప్రబంధములోని కృ త్యాదివాసిరెడ్డివారి 
శ వంళ చరి త్రము. 
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“హీలావలిదందేకము రెండవభోగినీ దండకమువలె.. 
_ మన్నది. రచనయుం గవితయు థఛారయు వృాదయం. 

గదుము'గానున్న ది. కృత్యాదియే ప్రబంథమునకు 
ముందుభాగమో నిరూపింప వీలు “ కాదయ్యెను, . 
రామచంద్రకవి సత్కారము జరుగనిచోటులం డిట్టు | 
కవిత నుపళెరాగించి చెడిరించి బవారాక్ళతు లందిన . 
గడుసరి, ఈయననుగూర్చి యనేక విచి త్రకథలు' 

వాడుకలో నున్నవి. కవి తనప్రగల్భము నొకనూ 
ఆిటులం జెప్పుకొనియున్నాండు, టల 

క, చిట్టకని రామచంధు ధుడు 

దిట్టిన: ఉామైన ఇ బగులు దీవించిన యా 

- 'బెక్టైనం జిగసరు6: చెట్టును. 

గట్టిగం దొల్లింటిఫీమకని శాయోలుకొ, 

ఈకవివాటు పద్యములు సమకాలికులనుగూర్చిన : 
ప్రశంసాపద్యములు/నాడ మాకుః గాన్ని లభించి! 
యున్న వానిని వరుసగాం బ బ్రచురించెదము, రావు 

చంద్రశవి నివాసము కృష్ణామండలము నందిగామళత్నా. 

లూశాలోని గృొట్టాముక్క లు నరవ గోత్రము, . 

త గా అభిందలేదో. కవివంళీ oT వనన డి: NN 
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తెప్పించినసనదు కొంతవజ కాథారము కాంగలదని 

యిట నుదావారింతుము. 

“శీమత్సకల గుణసంవన్నులయ్ని. శ్రీమవామేరస 
మానధీరులయిన దేవళాజు వెంకటా చలంకు నార య్య 
గారు దండం న్న ౧౧౭౯ ఫసలి॥ మ వెదమద్దాలి॥ 
వ! వుయ్యూరు తాలూకు దిట్టకని రామచం,ద్రు(డిగారి 
మాన్యము వా॥ సా॥ పంట్లకు సాలాబామచిావ్వున 
సర్వదుం బాలా శెలవు యిచ్చినాము. మువాస్సులు 
కమామిషు చేయించ్కొ_ని కొంచ్చపోనియ్యవ లెను. 
వికృతినా॥ సం॥ జ్యేష్ట థు నారయ్య(వ్రాలు”’ 

అది నూజవిటిసంస్థానోదోోగి కవిమూన్యము ఫల 
సాయము విషయములో శాన్షోదారునకు వ్రాసిన 
యాజ్ఞ్లాషతృము. ఇట్టివె ఫసలి ౧౧౪౬౮) ౧౧౬౯ 
౧౧౭౦ లోనివిగూడ కవివంభఖీయులవద్ద మేము 
చూచి యున్నారము. ఇవుడు 1884-వ ఫసలీ కావున 
మనకు లభిం చినవానిలో "మొ ది యాళజ్ఞావత్ర బుణు 
ఫసలీ 1168 సం. సనదు ఇప్పటి 166 సంవత్సరముల 
ర్రీండం బుట్టియుండును. కవి యప్పటికి 80 సంవత్స 
రములవాండైనచో కవిజన, "కాలము శ్రీ ఈం 1781 
ప్రాంతములయం దైయుండును, 
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Eas కవిగ్రంథరచనకాలము సమశొలికులను జీవిత 
మునుసాకి ప్రశ్యేకించి వ్రా యనున్నారముగావున, 
నిందు విరమిరచితిమి. : 

' ఈశతకమునందలి భాొవనులు 'నరళముగ హృద. 

యంగమముగ నున్నవి. ఛారయు నిరర్లళముగ. 
నున్నది, ఇట్టి యు_త్తమళతకను కవివంశీయులగు. 

విజయరానుశాస్త్రులవారు తాళపత్ర త్ర గ గ్రంథ నులనుండి. + 

చిరకాలను క్రిందట నె త్లివానిర్ "అందం గొన్ని. 
ఫ్టాలిత్యము "లంటచేం గవ్యథి ప్రాయానుగుణముగ | 

సవరించి శొద్ధవతి నేర్చ్పజచితిమి. =. న 

.. ఈకవికృత గృంథములన్ని యు ముద్రణమునకు. 
నొసంగి శుద్ధ ప్రతి త్ సీకికచ్రా యుటకు మాశనకాళ 

కల్పించిన కనివంకీయులగు దిట్టకవి సుందర రామయ 
శర్శపాకయాజిగారును, కతకస్యవుటములలొ నీయ. 
మూల్యగ్ర ంథముల జేర్చిన శ్రీ వావిళ్ల వేంకటేళ్వ క 
శాస్రిగారును ఆంధు్య/లకృతజ్ఞ తకుం వాత్రులు.. స 

నరదిగామ, ఇట్లు భాషిసేవకలు. 
20.425 | శేషా ద్రిరమళ్లకవులు, కళావథానులు, 

చకోరి 

శి. | Fw “g నే. 



జసు శ్రీరస్తు. 

దిట్టకవి రామచంద్రకవివ్రణీత 

మహిపానుర మర్ల శతకము. 

&, శ్రీవనితాసరస్వతులు విత్త మెలర్చంగం శ్రైవలకా 

భవ్య, ద్భావమెజింగి సేనవనెజపకా సురపం్రి 
భజింవ లోకముల్, వావిరి నేలు నీకు నను 

వారము (మ్రైొొక్కుదు హృధ్యపద్యగ, ద్యావళి 
నామతించి మహిషాసురమర్దని ఫుణ్యవర్థనీ. 1 

ఉ, బొనని యాజగజ్జనకుందై న మేాళునకంట 
లెన్సగాం బూని సమన్తలోకములు పోవణ 

సెడి తల్గివౌకదా, జానుగ నన్ను పణ్బుఖుని 
చాడ్చున మన్ననసేయవమ్ము నీ, కానతిసీతునమ్మ 
మహిమా, =, కి 

6. తారకవర్వ తాగ పరితఃవరిపుష్పితసత్కదం బకాం 
తారసభాంతరస్థలసుథాకర రత్నమృేంద్రవీతి 
వైం జేరి జగంబు లేలుళశికేఖరగేహిని వెన 

- నిన్ను: జె న్నార భజింతునమ్ష మహిపోా, ., 8 

చ. అమరులు నీకుసై న్యతతు లాగముము ల్స్తుతివంది 
పాఠ కుల్ , రమ చెలికత్తె శొరదచిరంటి సురా 
లయముఖ్య సర్యలో, కములకు నీవ యీళ్య్వరివి 



కలి. ఛ్రీరనకతకసంవుటము 

 కాన్రన మొ కెద నీవదాబ్దదా,  స్యము దయ 
సేయవమ్హ మహిమో ౫౪ శ 

చ. శుభ ములొసంగ సత్కరుణయాడ 'నిరెకెవ్వరు 

_సాచెల్లు వి, శ్యభరిత "'మయూకదంబ వనవానిని 
_మొోూనువికానినీ నిజం, బభీనులిజేతు నీపధము 
అాత్త్మధలంచి యహర్చిళ ంబు న్యాశభ యమొసంగు 

మవ నుహీపా, = . ర 

EE 'అక్రలువవృ త్తి .నికాగొలుచునంత'ె యెంతటి 
_" వాసికైన న్య మ్మికజనియించి కష్టముళ మించి ఫలిం 

" పకయున్నె మేలుమేల్, ప ప్రకటనుఖంబు కంబును 

గభాబగళా. యఖలాండకోటినా, యకినిగదమ 

ఎ తుహిహో,.. 6 

చ.-నిమిషముమాత్ర మింతె మది నిన్నుందలంచిన 
క వాని ఆన్నండుకా, శ్రామజనింజంప బెన్నండు 
__నుఖింబుగ సన్మ ణివీఠి నిల్చి తా నమితేసువర్ల పువ్చ . 

“ముల నర్పనః జేసెడు రమూా _తిభాగ్యను 

తరమా నుతింప స మహిఘా..... 7 
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చ, దమికుల మర్చ కావళి కేదంబవనంబు నివాసమిందు 

ఖం, డము తలపువ్వు భూషణ మనంతు(డు చేతు 

లకుం దృికూలచ, శృములును బ్రైహాదండభిదు 

రంబులు సాధనముల్ ను హరా గ్రనిం హాముగద 

వాహనంబు మపొషూ.. 9 

6. ఆసరవీజ నేత్ర, వారహాటకగర్భుల "న్న రానినీ, 

వానీదలం చదూడంగ నవాబజ్బతి. మాననగోచరం 

బగుకా, నీసరిమేటి నీవెకద నీకొకలయ్య మె చండ 

ముండభం, డాసురఖండనా ప్రి మహిాపా, .. 10 

చ. శరణని వేడినాండ ననుసాదు మటంచు: దలంచి 

నాడ స్కీ వరతనయుండనౌట ననువారము 

నెమ్మది నమ్మినాండ సుం, దరకరుణాకటాథ కలి తా 

లలితాలలీ తారిగర్భసం, హరవికటాట్టవోసమహి 

హోం .. 11 

ఉ. ఎక్కడవాండవీ వనక యించుక నీకరుణాగసంబు 
నా, దిక్కునం బాదుకొల్సీ పృణధిస్టీరిగ గొని 

రిక్క_లోవిడం, ద్రూక(వె యిక్కుదోయనులు! 
_ (మక్కెద (మొ ద కదం చెక్కుమాటబు లో, 

ఉ. జన్యత నాయెడంగలటు సత్యముగా జననీ ప్రభా 
 వస్కొజన్యమనము నీవ్రదాల్పు .మి(క సంళయ మేటికి 



సిక పా వీచే ధన్యుండనైతి సీమృదుపదంబులు 

( విన వాండ వైతినీ, క న్యుండంగానుసుమ్ధుమహిషా, 

ఉ, 'ఏల్లిదమేల యమ్మ కృపయేర్చ్భడ మార్చడం జూడ 

_నట్టినా, తల్లివి సీవెగాన బవాుుథా భవదంమ్రుల 
'నాశ్ర యించె న్యా యుల్లము నెల్ల వేలువుల 

'౪అ-ానొల్ల ల వల్లి తఫ్పుల్లమల్లి కా, హల్లకనీల వేణి 

| మహిమో... . 14 

é ఈ ఎన సీకరుణ యించుకగల్లునొ వానికి 
న్నెతా, నివ్వటిలుక్ నిరల్ యళమునిండు 

=. కృతా ర్థతగల్లు కా 'తవుల్ శదవ్వగుచుం్యద్రు, సత్య 

. .ముగదాయిది. కావున . నిన్నెగొల్తునో, యవ్వ. 

ఎనిరంతరయు ముహిషా,.. 1. 

ఉ, పొందుగ _స్తన్యపానపరిపూరితుండై. గువాంం డూ . 
5 ల్సి ముందజక్షా జిందులుద్రొక్క. దన్తుఖళశింగని ' 

 ముద్దొనరించి మానసా, సందముతోడం గన్టా 
. -నెడినాంటిదయాదృతి నాపయిక్షా విసి, పంద - 

. మొనర్చవమ్తు మహిషాః*. Ie. 

ఈ అమ్మలయమ్హు నీ వలరుటమ్థలవాః డగువాని శ్రే £ 

నః లశారువైండిమలసామికి నేరక . 
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ఉ నీమహనీయసత్కరుణ నిర్మలవాగద నీవ్రభావ 
ముల్, స్థేమమెలర్చ చీవకవిధేయములౌగద 

పోను మింక నృవ్న్నో మిక చేనీ యోలలిత యో భ్ర 

మరాంబిక 'యోభ వాని ఊోా,-పానువతీవుదంబ 
మహిపా.... 18. 

ఉ. మానుగ నీవ సీశ్వరండు మత్చితృ చేవతలై నం 
జూలు మ, శీను తనూభ వుండనయి యింవుగ 

మోకరుణామృనంబు నే, బూ నెడిసొమ్లు "తెన్షు 

నుచుం బోరొనరించి (గృహింతునమ్మ మి, శానతి 
'సెతునము మహిమో, ,. 10 

ఉ. దతుత నన్న వూర్తయును ధనయళ ంబువహీంచి 
కాశిలో, ఛభయణసేయుం దం చమృత పాయస. 
మాకొనువారికెల్ల 6 మంత్యుతుముగా నొసంగు 
చు బ్రియంబున లోకను లేలు శ్రీవిశాలాక్షివి 
నీవెసుమ్లు మహిషా. .. 90. 

ఉ. పోల గపాలవాలలిక్రలు బూని విభూతిధరించి 
మించి శీవై లమునందు శంకరునిసన్ని ధిం 'బెన్ని 

_ ధివోలె లోకముల, పాలననేతు వీవ్ర ప్రతిభకా 
" ఛమరాంబ యనం దనర్చి యో, మైలబిలార్శ్మి 

తాం్రు,మహిషో., ,, 21 

ఉ తోరవుపేాలచేం గనకదుర్ణయనకా బెజవాడ. 



. HA ఛే తకసంపుటను 

-.. లోవలక్షా,. జారునువర్షమూ ర్తి ర్తివయి కైలతలం 
"మొన నిల్చి 'కార్యస్సి ర్రారణభర్మ మర్శకు వరంబు 
. లొహగినత్తల్లి నిన్ను జె. న్నార 4 భ్ జింతునమ్షు 
- మహిషా. ee 22 

nh చలమున లంకలోపలను శాంకరినావిలనిల్లి రక్ష 
= నల్, గొలువ నమ_స్తలోకములం గూరిమినేలు 

. వాదువక్ము చిన్ని వె, న్నెలదొరపూవువెన్నైలుల 
శనికి్మొ_నుతల్లీ తనూలకౌజితా, తలఘునువర్ల 
వల్లి మహిపా,.. 28 

చ శాళదశె ఖై కకర్ణికలు డాలీచి వేనలి చందమా. 
మయుక్, 'వ్యాళకలాపముల్ చిటుతవన్ని య 
చీరెలు. భూతి శేఖలుకా, జాల నలంకరించు 
కొన చక్కని: బ్బ మెకంబు నెక్కి వ్యావ్యాళి 
.. యొనక్చతల్లీ మేహిపా... .. ౨ బక 
త నా నంచితకాంచనరత్న వీ . 
FF మై, నమరులుగొల్వ బిలగ్గవనమందు సురద్రుమ . 

“మ్మూలకీము సంభ్ర మమెసంగక్షా వనీంచి. గరిమకా 
=. శహేరుదుప్టనిన్న ని ;త్యము భజియింతు 
a . నమ్మ ్ర మహీ... ee CR 
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ద్రొమధృతికా జగత్ర్రయము ధన్యత నే లెడుతల్లి 
వీవెకా, శ్యామలనాందలిర్చీ మహిమో... 26. 

ఉ. సంకుమదాభిచర్చితకుచద్తయ 'యోరమణీయర 
త్న తాటంకసని 'యోనికాక రవిడం బనకృన్గుఖబింబ 

మూవ హే కాంకనిభూవణాంగి ఛవదర్భకు 

నం గరుణించువట్ల ని,ట్లంకిలి నేయు బేల మహి. ... 

ఉ.. లాలితరత్న వీణ నువలాలనం చేయుచు మందవ+ి. 

సయు, కౌలపనై కగీతముల నరిలిఖాడుచు శంభు 

సన్ని ధిక్, జాలవిలాసమెొప్ప నురసంజలరంజిల 

నాట్య కేళి చే, వోళీదనర్చుతల్లీ మహిషూ... 428 

ఉ, సాగదురసా_ప్రిగీతములు సల్పెడువేళ విలాసవై 
ఖరిక్ , మేదుర నీపవుప్పవరిమి శ్రిత చందనపువ్చు 

మాలిక్రల్, మోదముచే ధరించి నయముం 

'బ్రియముం బ్రకటించి శ ంభుచే నాదృతింగాంచు 

తల్లి మహిషా. =. 19 
ఉ. ఆతతనత్మృ పా _ప్టీ ననునాద్భుతి నేయంగదమ్మ శే 

ఖర్కీ భూత సుభధాంళుచింబ పరిభూపితచూాగిక 
వైన శ్రీజగ,న్లాతేను నీవు శంభుంజినుమా వీతవేద 
.ములట్లవల్యు. నావా  తలిడండ్రులంచు మహీ. 5 

ఉ. స. కామమహీవతిన్ఫురిత శారుకరూవవి: 
శ్ర చమవనీయవల్లీకకుం బు; 



” మహానీ రువ రిక నానుతి"ే కునమమహి, . 

నుం జులఫాలికాకలిత మా. క్లీక శాంతులనంతతుల్ 

.. వైణారంజిలుగండభాగముల ప్రై వ్రానీనకస్తురి గ్రాలు 

తెంట్రనైర్యార తం జిగియెనతం తి త్రిననదంబునగీ తను 

గ్లడు, కంజలి"ే సతునమ్లు మహిషూ,.. 82 

4 తావల మొప్ప వల్ల కిని దంత్రులగోటను మోటు 

” = నవ్వు జంతో వెస గర్లభూవణము లుయ్యల 
“౧ లూల6 గ్రముక్రమంబునక, ేవలమాధురిను 

ఎ హితసీతులం వ్రీకుని జేతు వీశ్వురుక్షా. వోవవి 

౮ శుద్దిగూర్చి మహమ... లికి 
" ఉ ఓ దిన్యమా రామో నోచ్చలీళ. “దీర ర్లద్భృగంచలమైనమో 

మున కా నవ్యములైన మోదక కణంటులు దో౭'చె 
అననం నర్చి : సం భావము 'శైనము "కైము 

. 'లభానిలు ముంగరగల్లుతల్లి నీ వన్యయమూ ర్తి ర్తి 
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ఉ. ఆకమనీయదివ్యనవయా వన చంద్రకళోదయంబు 

చేం౮్రా కటలిలయకాజలధి వె కొనం దత్చరిదృళ్వు 

కంబు బిబ్బోకవదాత్మకంధరము లో ల్పెసలారం 

దనర్పుతల్లి నీ యాకృతిసంస్కరింతు నుహిపోొ, ౪ 

చ. విలసీతరత్న ము దికలు వ్రేళ్ల్ళభరింవం దదీయదీధి 

తుల్,దలకొని సాంధ్యరాగములధర్మ ముం చాలి 

చి శెంజిగుళ్ల లీలల నఖపం _క్తీకీం జిలుగులత్తుక గాం 

గళలుబ్బుతనల్ల్ న, న్నలరంగం 'జేయనవ్లు నుహీ 

మో, a8 87 

ఉం మేదురరూపయావనసమృద్ధియనం దనరారువా 

ద్ధికీక్ యోదపుబూంతగబ్లు చనుగుత్తుల వ్రేగునం 

దకూంగుకౌనువై, భేదములౌతరుల్ తరళవీదులు 
గా విలసిల్గుతల్లి నృన్నాదుకొనంగదమ మహీ 

పూ. | 88 

చ. పరగ గభీరనాఖి యను వావికీం ల్ర్రేవ దనర్చు 

.. నాచుకొం, బొరయననొప్పు నాయుదరభూమణ 
| యెవిలనిల్లుసత్కటీ;నిరువమనూ త్ర నిక్ళణన నిర్లిత 
_మారగుణార్భటీ మనో, వారనిధి వైనతల్లి 
మహిమో... 89 
చ, చెలువుగం బడ రాగములు వెక్కినచక్కని మేఖ 

. లిక్. సము,జ్ఞలమగుక్రోణిచేం గనకకై లనితంబ 
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చ. వికసిత కింకోక ప్ర సవవిశ్రత తాన్రపటాభిగు ప్తస 
వరకే _ర్తిత కుంకుమపంకలి జ్ఞ సిక్రి కిక ము ృదుథాపో Dy 

వో, స్తికకరలత్మీం గేర శివదేవుని గేహిని వైనలో ' 
" కన్వాయకివిగదమ్లు యను మహిపషూం,. “41 

చ "జయజయ ' చేవతామణివిశాలసమం చితవీఠవా : 
| నిన్వయజయ గంధ సారఘన సారసుఛారసమంజు న 

_ భొమిట్యేజయ యజయ శంక రార్థతనుసంగ విలోనిని భా 

| జ ' గల . a 
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ఉ. సోదరి వంబుజూమనకు భూలికి నేలికసాని నమ్మ 
_ వోవేదికి ముద్దుకోడలను విఘ్న పత్తి వ్రీయమాత 

. వెన్నం గా వీదయ చేంగదా నిఖలనిర్ణరకోటులకుం 

జయంబు న్య న్నాదృలి సేయవమ మహిషా, =.4ర్ 

G, తోరమెలర్చంగాం గనక దుక్తయనకొ బుఠువారా 
లికాంబన్యా నారయ బోగులాంబ ఫ్ర మురాంబ 
కున జ మొదలై నలిల లింపార వహిరచి కాంచి 

మొదలే లైనవురంబులనిల్చి విన్నపం, వారనీ పోతు 
వమ్ము మహీషా, 9.6 46. 

చ. ఘనముగం గాళికావురినీ గాంచిన నుజ్జయినిం? 
బురాఫురం, బున బెజవాడలోనం బళివూర్లక్ళ పా 

. రసవుణ్యుమాంర్తివై, జననుతకీ ర్తిచే నిలుచ్చుఛా 
"దున నావృదయంబునందు నీ వనయము నిల్ల 
నమన మహిమో, .. 47 

ఢంవోరిజ ప్రభావమున హైమవతీ -బగ భాముఖ్ 
మవ చం, a రవీ. వ; వుముఖనానుములక్షా నన 
, ఆ ag 'ట్రిరరాపన్యు ల్ ర్ధీరతం డాలి న ముఖ్య? 





మహీమాసుర మర్గనిళ తక్రము, 181 

ఆవినిద్రము భ_క్షజనావన, కి శ్రియా, యామదయా 
విరామ మహీపా, 58 

చ. ఇభముఖ కౌ_ర్టికేయులను నిద్దబు వుత్రుల విమ 
"టకా భవాత్స)భవుండ లాంతి దలవం కాడి 

యె తల్లిని గావునకా సదా; విభవము వేండినాం 
డం గనువిచ్చి కనుంగొనికొ మృటంచు నాయభి 
మత మిాయరమ్తు మహిషా, 4 64 

ఉ.. వేదపురాణకాస్త్రములు వేయుముఖంబుల నిక్షా 
భజించు న, చేది 'యెటుంగయజాలం డతివిశ్ర్రుత 

_మైనభవత్న్శసాద మా, పాదన మూచరింతను 
_ కృపారసదృష్టిని గారవించి యిం, ద్రైూదులకుకా 
 శుభంబు 'మహీఘా, 4, 65 

4: లోక మనేకలీలల విలోభము లేక భరింతు వా 
శ్రితో, ల్పేశళుభ ౦బు నీకరుణచేత 'ఫలించుచు 
కండు 'చేవత్కా సీకము నీకుటుంబ మిదినిక్క_ను. 
చెన్ను? చందుపట్ల iret మ, 

cs న రల ని? న. 





నుహిపానురమర్దనిశతకము, . 188 

' రిరపారంగ నీవయేడ్డడ మవార్షుల కెల్ల నిరంతరం 

ఉ. బంధురతారవోరచయ భానితకంధర 'కరామదం 
బ యో సింధురయాన 'యెూూనుణిని శేవకలాన 
లసద్భుజ్యాగ యోగంధిలఫుస్సదామ సరికల్సిత 

కై శక యన్మదీయభ్యావాంధత మాన్నవమ్హ మ 
. పాషా... 68 
ఉ, చేవకుటుంబినీమణులు దిక్పతి కాంతలు మక్కి. 

చెక్కు_లకొ,వానిరివ్రాయువత్తి క లవశ్యను సస్య 
మటన్న శంకచే, భావనసేయు నిర్ణుగలపాదనఖేం 
దునులొప్పుతల్లి ర్కమ్హా వనటల్ నశింవ మహీ... 

చ. హరివాయముఖ్యదిక్పతు లవార్నిళ మానతి 
చేయం దన్మనో, వారమకుటా గ వజృఘృణు 

_ లర్జ్యము పాద్యము గంధ మశతతల్కొ 'సావికు 
లంచుం. జాలం గరుణింతువు నమ్లినవారివట్ల నీక 

శ. ఈవాతినహించి నారదుండు మంధరనుధ్యనుతార 
ప కంబులకా బవుళ ను లైన తములు ' పొడంగ 
" _నచ్చరలాడలా శుభా,వవాముగ "న *ేలగంబమరి. 



ంచ్చర ! 

విళం a గజ 

క 

ర ' భంచుశ్ భాజీతబరధుజివ 
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 గదము సర్వ థ్యావర్టితకల్మ షుండనయి వర్భిలంజేయం 
= గదమ్మ సాత్వికోోపార్టితకీ ర్తులిన్గు మషాషా, = 71 
చ. అమర భవత్పడాప్టముల కానతులై నుతి సేయు 

. వారికిక్కా సముచితధ్గర సంగ వాణసత్వవిచారవ 

రోపకారకా, రష్టముల యెడాట' మందు ననయం 

ఎ భు జయంబు లెగాని యంతరా, యము లివి'లేన్ర 

నుమ మహీపో,.. 78 

ఉ. ఎంతని సన్ను తింతు - నింక చేగతి సీపదపల్లవంబు 

లుర్చింతు భ వత్క్బృపారసవి శేషము “లేగతిం గాం 

తు జాడ్య మింతింతనరాదు నాచుది కవోసహ 
నంబు వహించుభారకం, బంతేయు సీద్రె సుమ్ము 

_ మహిషాం... rr 
ఉ: మందుండ భావిదర్శనసమర్థుండంగాను ఛవత్ప్రిభా 

వముల్ , పొందుగ సంస్మరించుటకు బుద్ధిదలీర్చదు 
జ్ఞానహీనుండక్షా, నందనుపట్ల తల్లీ కొక్రనాండును 

నేరము లగ్గమౌనె నాయందును నట్ల నీవు 
“ముహు ప 

జి ఇలుళకు' వేయుసంఖ్యల ముఖంబులు చేయుభుజూ 
న కుతం' బసంఖ్యలుకర వాలముల్' గలుగలొన్సడు. 

న. చుందువు కిష్టకోటిచూ, డ్కు_ల కమ్భుతేన్వరూప 

యం ఆ కదంబ బ్రకటింతువు సత్కృృవక్షొం ఓ సాయి. 
5 క్ శ లజ యన సా స్ టీ న్న లో రి శాం పం జస జ Ens సజయ సక 

క . | జ ల 



తక్షక 'మొునంగువట్ల నీ? 
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ఎ, నించి మించి ప్రాయళముగం గాళిదానుని ను 

. . వోకవిగా నొనరించినట్టినీ యశము నుతింతునమ 
, - మహిమా, 86 

ఉ. నీరధులేడు నొక్కటిగ నిండినయంతటికన్న మి 
న్నయె పారములేని నీకరుణం బ్రస్తుతింజేయంద 

కంటె యేరికికా సౌరగళాహిజాలమనుజ వృజినం 
' _-. చితసంపదాగమ , ద్యారను నీసమర్చమహిమా. నం 
ఉ. చిత: తృవిచిత్సవైఖరుల జేకొని భక్తుల నావరించి 

స్కరగత్ర మవాత్సుథీత్వఫల వై భవ కార్యవిళుద్ధు 
లిచ్చుసా, విత్రియు నాసరస్వతియుం బృథిక్షియు 

_వైఫ్టవియు౯ా "ఫవాని గా; యత్రియంనాంగ నీవె 
మహీపా. .. 88 

ఈ. అంబుధిస ప్పకంబు బలమై జలముబ్బి జగద్వినాళ 
* మైనం బరికించి కంధరమునక్షా బ్రియుం కొని 
హ్ శూలంబునను రించి ప 'ప్రబలస్థితి కాక 

శీవనూనాంబవు ఏను కా జై నుహీఫూా. =. 

ఏ ay జాచినం గలచె యింకొక స్రాసకమర్థికో 
+ జజ సే టెక, బాయక -తన్లి వై సకల భాగరిను లిచ్చిన నీ 

" వెయీోవలెక్, శ్రే యములై న సీవె శులశలవిశే 



లో ' కోడువై, : 'శిండికి మెండు చేదుగల కెల్లని సామికి 

.శన్తురాలనై, దండిగ నాలుగ దుమెయిదాలుపు 

. కోటులనీటుబూని బ్రువ్యోండము లేలుతలి వహీ. 

న స 85 

ఉ ఎంచి, తలకామెలంగు చెనలేటిని గొంచక మంచు 
ఎ కోొండనై, 'డించి *తపంబుస ల్పెడికడింది విగావున 

= నీకు సాము మేకాబంచెదడు వేల్చుడెందమనుపా 

ఎ. లకళంబున నోలలాడురా, యంచన్ర సుమ్లునీవు 
అామహీషోంల.. 86 
- స గయెడకా. విశాలి యధికంబగునీతని కంచు 

క వంచి చ ష్యాములక నుబర్గలినాచెతిజాి 

' ఇ మల ట్ (|. _ ' ను “ . E 97 

ఉల ల్లమెలర్స ని్షాలుచుచుంచెడివుణ్యులపట్లు చె 
లం ఇ ప్ప రన్త ప్ ఫ్రదులై, లె కఠ త్వనునం బాపపుంబల్కులు: 

....వల్కుచుందొ యా,కల్లరులకా వధించుటకుం గ 

- న్నైజవేయోహన విజ్ఞగం,బల్ల లనాడునట్ల మప 

ఈ సమ్మతి చేయలాదరమె appro 



మహీ పోసురముర్ద నిశ తకము. 
OE 

" లతం బ్రకటింపుచుండంగాం బున్నమచందమా 

. మవఠెం - బాల్చి వయోజములకొ వానించునీ, య 

న్నువసెమైగంబు మహిమో, వ. 80. 

చ, ఘనమగుమిోానరూవమునం గన్ను లుకూర్మ త్వం 

బ్రపాదముల్, తనరుమృగేంద్రవృ త్తి 'నవలగ్న 
మునెన్ని న నెన్ను నేమొ యృవ్వనజదళాముం డొ 

కృరుడు వారల కన్యులశన్ననానె నీ, యనుప 
మసౌష్ట్రవంబు మహిమో... ' 00 

చ, వ్రకటితవ జ్ర రేఖగల పాదతలంబునం గానరాను 

“రం ,గకవికళ్టేంగముల్ నురుముగాం దునుమా 
డుచు: దొక్కివట్రిపాయక మృగరాజు నెక్కి. 
కొలువై యలరారెడినిన్నుం బూజస్మే యక 

యింశమాన సుమ్హు మహిమా. . 91 

చ, హలకులికౌంక చిహ్ని తము లంచితవ క్తులకుద్ధపా 

నే కం, బులు ఘనవిద్రువోపమ సముజ్జ పలగుల్భ 

ము లభ, తార కా,కలితనఖాంకురంబు లభిగణ 
ముఖలై నభవత్సదంబు లిం పలర భజింతునమ మ 
పీపా... 992 

జ, దభ్రత యింత లేక సతతంబుభిజింతు భవత్పదాబ్ద 

ముల్, శుభ భ్రక శాకలావవరిశో భితవాస్య ముఖా. 
రవింద 'యోూ,విభ్ర భ్రమవోవ ఖా వరన వేల్లితసంభ్ర మ. 



1 ap . i ఇ గో శే 5 man ' || | a | > 

కారభబవాత.. యత్ర సమావలన్న మహీ 
షూ . 93 

wm ఉ. ఆకరపేరళాత్రనహీమ్యాాకుర విలనీల్లుకుం 
=. భభూ, గౌతమముఖ్యు లేర్చజుపంగానరు నీవిల 
- వక్చకావ మ, జ్ఞాతను. చేను గాంచంగలనా 
దయచేసి కృ శార్థుంజేయ వి ఖ్యాతి నీవనుమ్ము 

.. చమహీపా... 94 
“ 'నీముహిమంబు లెన్ను టకు నీరజసంభవుండై నం 

... బూనలేం చే మనుజుండ సత్యగుణహీనుండ డీ 
"= నుడంబూననే ర్హనే మామకసాపరాధవిధి మా 

_ న్పుటశేల్లను సీచెభార మో మోచువతీమదంబ 
. మహిమా | 5 

॥ ఈ; అక్క_మలాస సనొదులకు నైనం బరీక యొనర్చరా 
నీ నీవెక్కడ. నీయశో జలధి యెక్కడం దత్తద 

ల్ | . గాధశోధనం, చెక్క_డ నాకు నెంచంబడు చెక్క 

| చ . హకివాయశాఖ లేఖన ముహంబుధి కజ్జలపాత్ర 
' భూతలాంబరనులు సంపుటస్థలులు 'సంకజిసం భో 
కూరి శివ కళే. ఖరివారిధళ్వుం డట్లయినంగాని 
న లభం నడరలజై నీమునో, వూర 

. ss ణి | 

యండి. .? జ | 



మహీపాసురనుర్దనిశ తకము. Hur 

చ. నిరతము నీకథామృతము నిళ్ల స లతకా భజియింసం 

గంటి నీ చరణసరోరువాంబులకు సాగిలిమైై 
_ క్కులిడంగంగంటి నీ, వరమదయారసప్లతి కిం ఖా 
త్రుడనైతి నింశేమిళంక నా కరయఫలించెం గో 
ర్కి_ మహీషహా, =. ॥ 98: 

చ, నిను వినుతింతునంచు నొకనిక్క ఫుమిక్కిలిసత్క 
వి కృమంబున బనిపూనినాండం జలమూని వీవీ 
లీకళొండందాల్పంబూ్యూనినగతిగా దె యింతటికి నీ 
కృప భకులవై సుథారస్యాయనమునిజంబునుమ్లు 
మహిహో, *. 99 

ఆ, వారిజసంభవాద్యమురవర్ల మనర్హళలీల నీకథల్ 
ధీరత నాగమార్థఫణితికా నిరతంబు గృతుల్ ర 
చింపంగా నే రచియించునల్పకృతి నీకిది గణ్య 
మె యెనయగాని స్కీ కారయ తుల్యబుద్ధి ముప 

ఇ66 100. 
ఉ, శ్రీరమణీవి శేవగుణచిప్నా తనీవుభనత్కృపా వచే, 

_ధీరుండ కళ్య పాన్వయుండ దిట్టకవీంద్రు డ రామ 
చంద్రు(డకా, గారవ మొప్ప వృ _త్తశలేకంబురచిం 
చితి దీని సన ణీ, వోరముగా గృహింవు మష్టా- 

_షాసనురమర్దని వుణ్యవర్ణనీ, 10! 
మహిహాసురమదర్దనిళతశము సంపూర్ణము, 

అననన 
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పరిక, 
సుప్రసిద్ధుడు ' దిట్టకనినా రాయణకవి కీశతకక ర్త 

యగురామచం ధ్ర కవి కుమారు(డు. ఈకవి సము గజివి 
త్రము మహీపాసురమర్దనిశ తకమునం జేర్చియున్నార 

యు గాన నిందు దిబాతృముగా నుదాహరించుచు 

న్నారము. -ఈ రామేచం ద్రకవికవిత నిర్జువ్షము7గా 

నిరర్లళ భారాశోభితమై వనోవారముగానుండును. 

ఇతనిగ్ర గంథము లింతవజకు మాళ్నీకి ీందనుదావారిం 

చినవి "మాత్రము లభించియున్న వి. స్తంకను. వ్రాయ 

త్నించినచో? గొన్ని గృంథనములు. లభిం పనచ్చునను 

నాసగలదు. 1.నుపహీపాసురమర్దనిశతకనుు, 2.గొట్లు 

ముక్కు_లరాజగోపాలశతకము, 8. ఉద్దండరా యశో తే 

శము, ఉరఘుతిలకళతకము, ర్. వాని'రెడ్డి వారిచరిత్ర 

ము క. హౌలావతి దండకము, 7. చాటుపద్యములు, 

రామచందృకని చిరకాలము వాని రెడ్డి వారిసంస్టా 

నమునందు వేంకటాద్రినాయండువారి కాస్టానకవి 

యె యుభయభాషాపండితుం డని వేరుగాంవెను. 
అతనిచాటువద్యములం బట్టి చూడం గాలృకృమమున 

నాకాలమునం చేరుపడియున్న వెలనుసంస్థానము 
లన్నింటిని జేరి ధనార్థియె రాజా శ్రయముతొ * గాల 

_ముగడివినటుల దో్యోతకము కాగలదు. 
ఉద్దండరాయశతక కర రృయగు దిట్టకవిరాముచం 

చదృక్రవి ' యిప్పటికినారుసంవత్సరముల కి, కి ందట నుండి. 
యుండును. పెంతవణి శీకవి, గ్రంశ్రఘులుగాని సువ్రనీ 



కుంటు పఠకాపకరము.. — 

శామచరిదకవి. నూజపీటి ప్రభువుల సంస్థానము 

_లోవిదగు మద్దాలి శేంగి యటం గలయుద్దండరా 

. యసౌగిమినిగూర్చి యీాశతకమును రచించెను. ఫోత 

_ శ్రమునందు భక్తి కిరసము ప్ర ఖానసానవు ందియు. 

న్నది. శతకమంతయు జకౌరప్రాసముతోనున్న ప్రాస 

స్థానములలో? గవి'వెదకికోనక క్రో త్తపదములను సంద 

రృళుష్థిగా సమకూర్చి తనకవి తాస్రాగల షఫీము వెల్ల 

_ డించియున్నాండు.. 'ఈశతకమునందలి వేద్య భావము. 

లుగూడ మనోవారళ్ళ _కృజనహృదయాశర్ష ణముగాను: 

_ న్నవిం . ఈఃవమి సాహిత్యమందేగాక యడై స్రతమతనీ 

నా గూడ్గ . జితశ్ర్రముండని యీళతక 

మునందలివద్యములు చెప్పుచున్నవి, 

య మాకు బకారషాకాళషత్స గ్రంథమును బట్టి ప్రా 

యందినద్రాతప్ర పతి. జీర్భమయమైనది లభిం+చినక్షి. 

శంక నుజీతీంచిన నీవ్రలిగాడ నదృశ మగు నేమో. 

యని ప్రతక్థంతరనవాయము లేకున్నను ఎటులో శుద్ధ 

చతొ నొకవిధముగా. పిద్ధపఆచి.ముద్రణమునకు న, 

: నంగంగలిగిలిమి. దిగీతీయము ద్రణమున . శతకన! నక. 

వద్దని రమ్యల స 'సుస్కరింవవ లెని యున్నది. 

నందిగామ ఇట్లు గామావేవకలు 



శ్రీరస్తు. 

దిట్టకవి రామచం,ద కవికృత 

ఉద్దండ రాయ శతకము. 

ఇధి రుషా 

మ, అజకాంతక్ భజియించి భాగవతులం బ్రారం 

డెందంబునక్కా గజవక్ర్రుం బ్రణుతించి తోంటిక 
వులం గైవారముల్ చేసి ప్రేమ జొవ 
ర్లోహా రటంచు సాగిలియెదకా మద్దాలి యుద్దం 
డర్కా య! జయ ,శ్రీసునిభేయ! భ_క్షజనెగేయా! 
సిత్వ్యభాగ్యోదయా, 1 

మ. త్రిజగత్పూజ్యము  లైననీపడము లర్ధిక్షా నేన 
గావింతు నిక్కాభజియింతులా నిరతంబు యు 

క్కు_దు నుదికా భావించి 8 ర్తింతు సౌ;మజసంర 
తక విశ( కారక హరీ మద్గాలీ... 2 

మ. భుజముల్ ఫాల మురంబు చేతులు వదంబుల్ 

భూమి మోయంగ స్వాగి జలూకాగతిచేం 
ట్రణామళతముల్ . గీలింతు వై కొమ్ము వ్రీ,ను 

. జెలంగకా ఛభవవీయదాసుండం జుమి నుద్దాలీ, * +: 
I._10 



rr భ్ _శ్రీరసళోతకస్తంవుటము 

. మ్, వ త్రజకాంతావ్ఫాదరో యశ సన్గునిజన్న వ్రాతాత్సస సం 
ప స్కీడజరాజధ్వజపోని. తేంద ద్రజనిరూఢప్రా 
భవోశచేత శొక ర్మజ రాజ్య ప్ర స తిపాదనాత్త యుత 
నీ శ్చీమద్దాలి, . శ 

మ మ. సజలాంభోథరకుల్య నె నైల్భకలనాచంచ. తనూ 
_థామ శౌ రజి తౌమ్నర్హ ర్యవిరోధిభూవ నిధిము 
. శారదిత్యనముత్ర తసోమ జటి చ్రాతనుతై టై కనామ 
 వవహామాం మర్దాలి.., ర్ 

ను భజిసీయెకమన* చిదంబర వదాంభస్సి క కాం 
| "మాది, రి ధున్విజటాడంబర కాంచనాంబర సదావి 
"వ్యభి రా.గోవస్యా ఏ క జయానాహృదయాబ్టబం 
భర నమో మద్దాలి.. . 6 

మ, . అజగవ్యర్చిత మౌనిచర్చిత సమస్తాదిత్యనంప్రా 
"రికా సుజనారాధిత త్ర _త్లషబోధిత ముముతు 
ముత్యశోభా వులో, మజిదళ్ళ ప్రభ యుక్త నేన 
నులభ్ఞా మద్దాలి. =. 7 
మ్ ఏ వ్విజరాజాంటుజమి త్రచేత్ర. సకలాధిష్థానవ్ఫా 
కాత. 'వారిజసంభూతనజా, ౫ గ్రవుత్ర, కరుణా 
వష్పంిష్టునారిత్ర వ్యముజటాజూట సదాత్త 

విర్ర సృహరీ మద్దాలి... ౨. క్రై. 
ను రజనీవల భభాకునేత్ర . రికగక్రాటక్టిశారిత్ర 

lh eee 



ఉద్దండ రాయళత్రక్రము., 147 

స్కీరజగహాకకళ త్ర భవ్యగుణపాత్రా, నన్ని 
కకొ నీిచక, ర్య జడత్వంబులం శ్రావి ప్రోవంగజె శ్రీ 
మశ్చాలి. టల 

9 

మ. ద్విజరా జధ్యజ దివ్యనందిత న డాదేదీవ్యమానా 
త్య చ్కేవ జగన్నాథ ముకుంద మాథన వారి 
వందారునుందాన నృమ్మంజనుకా నిన్ను నయాను 
యాత్తుండవయా మద్దాలి, .. 10 

మ. గజరాడ్ర తక నాకుంగన్చడవె నేగన్లాందు నీపా 
దపంకజముల్ సీవవనారవిందమును నర్లు 
న్షములుం గానుసో మజయంతాదుల గరు 
క్క_దనము కా మద్దాలి, =, 11 

చు. రజతత్తాధర గోవా సాయక భవద్రాజత్చ్రిభ్ధా 
నంబు లుక్కజముల్ ట్రైవదియా_ర్థిజీ సరసి 
బాత్ యన్న మాత్రాన ట్ర,మజిగుళ్లొత్తంగ 
మానము న్నిలిసికౌ మద్జాలి,,, 12 

మ. అజహకత్సా/భన శెల్పవే స్మృతి యనిద్యారూ 
వఫుంజనువా లుబొరం దృష్టికి నంతరంవీ జజ 
తల్లోవంబు లేకున్న భీ, మజరాయుః గ్ర శనంబుజీన్ర 
నక్రగు క్షా మద్దాలి... 1g 

మ, విజయ కే నుదనీబయంగద' జియావిదూ తిసంసా 
రప్క శజపంకాంబుధు లింకిపోవ్రటకు నీస్యగ్షోన 
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చేరింటి. గి గ్రీవజగళ్చా )ణము కారణంబుగద 
శ్రీ మద్దాలి, =e 14 

మః 'వ్రజముక్షా దానుస ముజ్జగించి నిను జీరం 

దౌొరిగల్పింప'ే, రుజకాథారము పూతిగంధల 

_ హరీరూఢంబు జంత్రంవులొ, మజుమిా దేవా 

ము దీనినమదగునే మద్దాలి... 15 
మ. అజరుడ్రాదులు. నిన్నుంగొల్యురమురుల్ ప్రా 

| _ తుశేప్రాద్ధు “నెల్ల జగంబుల్ సృజియించుక ర్త హక 

_ 'దయాలంకారచిత్తుండ వ్యాత్మజతుల్యంబుగనన్ను 
శ్రోనము కృృపక్షా మద్దాలి, .. 1 

మ, స. వృజినంబుల్ హరియించ్చి నన్నె పుడు నంవ్యాష్టా 

త్తు గావించి నికా భ జియంంపక్షా మతిబుట్టంజేని 

_ కృపచేం భా తాలీంపవే చందమ్యాను జిగిం చేకొని 

 కల్టమొగ్గవల శ్రీ శీముచ్దాలి, .. 17 
మ, త్యజియింతుకొ భఛవబంధముల్ మనములో 
... నర్చింతు నీపాదముల్, నిజయంబందుదు మోత్త 
గ లత్నీవలనక్ వేమాటు సంగ్రామక ర జరానంధ 

. మదాపవ+రి నృవారి మద్దాలి, 118 

మః గజఘోటీ ముఖసంపదల్ నతములా కా వీళరి 

_-రంబుల్తే నిజముల్ వ్యర్ణములంచు రోనీ మును 
. మున్నే యెహిశాగమ్యకా,. మ్యజిగీమక్షా - భజ. 
" యుంచి. కాంచవలె నిక మద్దాలి... 0. 
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ను. సృజియింపకా సృజియించి మేలొసంగ నిక్టింం 
బజామానసాంబుజనాంఛల్ సఫలం బొనర్న 

విఫలంబుం జేయనీ వేని క్యామజగ ద్భారకమరూల 

క ర్తవు భళీ మద్దాలి... 20 

మ, సుజనత్వంబరి దేహిమత్తుండయి సంశోభింపంగా 

నేల న్కిత్యేజుగు ప్పాస్పదమాజవంజవసుఖం ఖా 

వోభవద్దీవినా, మజపం 'బేమర కాత్తనిల్బవలె 

శీ, మద్దాలి, +. _ లై 

మ. యజనామ్నా యతపోజనవృతను లత్యంతంబు 

వన్టీల్లభూ, ప్రజ కానంద మనుందమై పరగి సంవ 

త్పారంజూతంపుంగ్కమ్తు జిగుర్చంగరుణించుక_ర్తవు 

గదా మద్దాలి... 22 

మ. గజ మేదేశికునాద్ద థిక్షుంగనె సాకలస్టంబుగాం 

గుబ్బ య్, ద్విజూ నా చార్యునిగాగజేకొనె భన 

ద్దివ్యామృత ప్రాయ నా,చుజపప్రా ప్పికి సాత్వికం బె 
గురువా మద్దాలి. =. 28 

మ, అజనుఃక్లాఘ్యు సుఖంబు గకెనెద భూయః స్వా 

యడానందనం, దజనీసత్వగుణస్ఫురత్సృటికర 

త్నంబందు మత్చూర్వక, రృజపారోచులలో. 

గానంగదవి శీమద్దాలి. =. 24 

మ్, ధ్టజమై వాహనమై పతంగపతిగొల్వకా బిల్వ 
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_ రానెజ్జయందు జరీవుట్టముగట్టి కొల్యొసంగి 
. తోడ్తో చెంగటం గల్మికొను జతైనిల్వ జగం 
_.బులేలుదువు శ్రీమద్దాలి... 265 

“మ, యజమానత్త్వ మొసంగి జ్ఞానశిఖయం దత్యంతమ 
త్కిల్బిషం, బజరూవంబుగ వేలం చేయ'వె 

_ త్వదీయాంఘ్ట్రిద్వయీింభ _క్రిసో ముజలంబాని వని 
= శ్రోమ్మూర్తినగుదుకా మద్దాలి. .. 26 

మ; వ్యజనచ్చ్యత్రముఖోపచారకలన వ్యాపారులై 
క వి,శ(జనుల్ గోొల్తురు నికాసెహీందిరు 
_ --నురల్ స్వర్దంబునందుకా బులో,నుజతో నింద్రు 
“ఎఎఎనివోలె నుర్వురపయిక్షా మద్దాలి. =, 27 

మ. 9జగుంజెంది కుచేలుం డర్భియయి నిన్నీయీంప నే. 
తేరం దుద్ది కజవర్యు కా ఫలితాద్ధజేసితివి నికాచే 

హీయనక్షా నీళుభ్యాత్మ జతుప్రా యముగా గడం 
_.. గుటరుదే మద్దాలి... 2౦ 
మ, నిజమూయళ్ విధి వే గలంపం గలదే యింద్రా 
.. క్మతకా నీవు వ్కేస్ఫజనల్ చేసితి వెల్లవత్సముల 

మత్తుండగుచుకా మద్దాలి. ౭ . 29 

మ, అజమిళుం డొకవిప్రదానియెడ రత్యాసక్తుం 
జై కాలమెంతజనంగాం దది మోవమిచ్చితివి - 
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యోనా రాయణాయంచు నా3త్మజునిం జీరినదాన 
బ్రీతమతివై మద్దాలి... 80 

మ, విజనంబెనమపోటవికా శబరి యావిర్భూతన 
ద్భ_క్రిచే భుజియింవకా ఫలమోయ _ డానికిడవే 
వుణ్యంబు శ్రీరావునా, మజనాథీళ్వోరరూప ధే 
యమున ముక నుద్దాలి.., 81 

మ. సిజదాసావనసాఖిమానుండవయా నీ వాజిలో 
సోమద, _త్తజు కేలూడిచి సాత్యకికా మనిసి తత్యం 
తంబు సోలింవు సొ మృజనింపంబడియున్న వేళ 
కృపచే మద్దాలి. =. 82 

మ. భుజదర్శ్భంబున ద్రాణిను ప్రవభకై బూనంగ 

నీవెన్ని భూ, భుజులట్లుండం దొలంగందెచ్చితివి 

నిక౯ాబూజించువారొట ధ,ర్మ జ మార్టున మద్ర, 
నూనులం గృవకా మద్దాలి... కి 

మ. బుజుత త్తఏం బరినికావాసిం నుఖలు నాభృణ్యాత్తు 
గాం గనూలువౌా, రజకుం డూడుట మల్లులిల్దుట 

మదారంభంబు చే జానీ స్కావ-జనముం ధ్రుంగుట 
కెంసమూాలముగదా మర్ధాలీ, న 84 

మ, కుజనుల్ నిన్ను భజింపలేక తవుకోర్కుల్ వేరు 
గా గరిెక్కీ రిజవుంబల్కు_లు బల్కు. చుం జెడుదు 

రురషకా నారకావానఖీమజలూకావృాత దేవాుం 

జై పరమునక్షా మద్దాలి, =. — 86 



152... భ్నక్షిరసకతకసంవుటము. 
మ. రజతస్వర్ల ముఖాఖ లార్థకృతగర్వ గ స్తులె మత్తు 

_ అొబొజుగుల్ నిఖా భజియింవ లేక తనున్రల్ 
.బోవక్షా దమం వాత్మం గ్ మ్ల జముం జేరుదు 

=. శెన్నిజన ములకుకా మడ్జాలి,.. 88 

ము, అజ రాధీళ్యురుం డై ననీకు పరిచర్యల్ సేయం చ్రా ఖా 
. -ల్ధాలినం బిజుగొకైకా దుదిమ్ముట్టం డజ్జునళం 

| దద్విజ్ఞానహీనంవుర, మజెడళా నికాభ జియింతు 
_రౌవధమిశకా మద్దాలి .. 87 

మ, అజనాషాఢకమండలుల్ గమిచి భరాయత్రులై 
"'గొతమ్మో, త్రి జగ ళ్కారముఖాఖిలర్షులు నినుక్షా 
చీ ల్రేతీంపలాన లేకు ధ,ర్యజిఘాంసుల్ దరిముట్టు'టె 
ట్ట య0/కక్షొ మద్దాలి... 88 

మ. కుజముల్ 'రాజసకాముసంబులు త్వదంఘ్యుిల్ 
. గూర్చు మన్ఫ్థానసాంబుజ మేతోలు; వునర్భవై ల 
: బిలతుగ్లోముబు తద్వ ఎ్రతయు గ్ల గృ్యజయత్వంబు 
వహించి సల్బంగ జీ శ్రిమద్దాలి,, 20 89 

మ. గుజుగుంట్లం గడతేర్వలేని. వెడకోర్కుల్ 
నోరటల్ వటి, వమజముల్ వీటనశింవ దజ్ఞత 
. భవత్సం నేవసిద్దింపుజ్సా ల జనశే క్రేణికతత్ క్లైకాను 
._ యమరుక్ మద్దాలి. ., . “40. 

వు. ఏ, అజరస్టావితకల్పకంబవయి 'పయ్యాలింవచే చరా. 
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యధోతయేజ నిన్నే నెదనమ్ధినాండ నిక మత్కాాలు 

మ్యముల్ కాజంజ్విమ్లు జుగువ్చల్ చెడబాన 

కర్గన్ర జొమో మద్దాలి... al 

మ, గజవక్ర్రుండు భుజంగమాధిపతి గంగాదపినీభ 

ర్తనీరజసంజాతుడు భారతీసతియు నీపాంచ 

త్క_థల్ చ్రేనుసా మజటాగానములకా భజింతు 
రెవుడుకా నుద్దాలి. =. 42 

మ. యజురాదిశ్రుతు లెల్ల నికాభొగడు నావోయండ్రు 
నీకీర్తి కృయ్యజుడుకా భారతి నీదుతారశము 
జివో గృంబులకా మేనక్క్యాత్సజయుకా శంభుడు 

దాల్సి పొంగుదురు శ్రీమద్దాలి.... 48 

మ. విజితత్యంబున నొంద దీవణదవావిర్భూతి 

యో హపెరంాచతు, ర్భుజ తబ్బాంతికి తావకీనకరు 
ణాపూరంవుంబా లేటి చె మజుమిో నమ్రినవాకీ, 
కాంబుద మింకకా మద్దాలి... 4 

ము, గిజిగాడెట్టులొ యట్లజీవుండును దద్రేవాంబె చే 

హాంబు త్వేద్విజ మాలోవల బ్యోతినుంచుకొని 

యుదీపించునటె యజి,హాజగబ్యో 9తినినిన్ను 6 గాం 
యించి మద్దాలి... జరీ న ఉర్ 

ము, గజగండస్థలివో లె నెమ్మన మళక్యం బె న దురం 
ఛవే,రిజిలందూ లెడుదీని మూన్చభవదం ఘ్రీ సర్లు? 
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 మూలైకనీ ,: మజవాళృష్టి! నందనీయంగె శీ, 
మద్దాలి... oe _ స 

మ, గజవుష్పాం చితది వ్య దామములతోం గల్వాణ చే 

ల్ “లంబుతో, భుజకీ ర్తుల్ మొదలై నసొన్ముగవింతోం 

| _ బొల్పారునీలంపుబ్కొవ్య మజిగికా గ గన్నందవయ్య మొ 
 క్కులిడెదకా మద్దాలి=.. 47 

మ్, _స్వజనుంగా గరుణించి నీస్త స్మృతుల కస సృనూఢచే 

తఃవశు వ్రజముంజేసి 'యొసంగవే యిపుడు 
వ వ్రక్యవయి రమా ల పృ జెడకా త్వత్సదదర్శ 

._ _నాప్తి మనెదక్ మద్దాలి... 48 

మ, అజవుత్రాదిమునుల్_ భవన్మ హాము మేకాంతం. 
_. బుగాంగాన నో టజముల్ శే జేరి జపించి కాన రతి 
_డౌాష్ట్యవ్ర క్రియాలబ్దపా,ప్మ జడీభూతుండ చేను 
గాంచంగ్లలనా? మద్దాలి, తం 49 

ము 'అజరద్వీవినిగన్న పాదకమలం చానించితికా ః జూవ 
“మే రజనీనాయక సోదరీరమణ యో రాజీవషత్రా 
త్న న్క మ్మజుమో దృశ్యము న్య మైహికమునక 
మద్దాలి. అ 60. 

ను, అజకంఠ _స్త్వనమె పరోపకృతి'ే నీయకా లేని మేనా 
యష్టిజనింపకా ఫలమేమి దీనిని గనికా సేనింహ 
గై కొము జన న్మజుగువ్పం చెడ బాసి సౌర్థకమగు క్ర _ 
'మద్దాలి.., . A] 
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మ, రజనింబో లె యవిద్య నెన్తుదికి నిదృంగూర్చు 

విద్యాసమృ,ద్ది జగచ్చముండపో లె “తెల్వనిడుం 

దద్విజ్ఞానహాన్య త్రియా, మజనంబేయవె తెల్లం 

7 కొనియెదకా మద్దాలి... 62 

మ. విజిఘత్సుత్యుము నద్దు రా_ప్తిభవ ముడీగ్గితంబుగా 

నూతనాం, బుజసౌందర్యను లెననీదుపదముల్ 

బూజింతు. గారుణ భూ, మిజలాసారము నాప 

యికొ గురియవే మద్దాలి, ,. 58. 

మ, అజ నీదర్శనవుబ్బు టిప్పుడొ యనేవాస్రోతమం 

తంకేడొం,కి జరంగికా గనుపట్టు మిష్పుడయిన కొ 

గీ రించి మైనిండభ, రృజలం బుబ్బి (న, నింప మ 

క్కు_టీణాద ౯ మద్దాలి, =. రడీ. 

ము, సుజనుంగాం గరుణించి నామదికి సంళుద్దిం ట్ర 

సాదించి లో, కజననాస్ట శ్ర య వత్సేవత్సళకటా 

కారానురడాష్గదశా, తృజరతీవవె మోతదాత 

నయిం శ్రీమద్దాలి. ., ర్ర్ 

మ, ప్రజివోవఖ్లికి పొంథుం దోరనిలు లేవక గర్వికిక 

నీవుగాావు జగత్పూర్టుడవయ్యు సాధుగుణభ 
వుష్టం బ్రోతు వజ్ఞానధూూ మజగర్యాంధుండ నెట్లు 
బోెదనొ నక్షా మద్దాలి... 56. 

మ, అజశ్ళంగీ కితవార్క నుష్టిఫల వాంఛా యోగ్య, 



1566  ఛ_కిరసకతక్షసంవుటము 
-నంసారమా, ఢ్యజదురాంఛలుమాన్సి మొ 

_ క్కూయెడ వేడ్కంబోలె. నీది వ్యనా, - నుజవం 
 బూనగ బుద్ధిసియ్యగ దె శ్రీమడ్డాలి. =», 87 

"మ, గుజాగుం బ్లెంతయుదీరమై పొకవుసంకోచంబు చేతం 
“= . గజ్వీబిజిగా చింతల వుట్టసాగాని(కనికా 'బేర్కాం 

_టకెట్లిట్రిధ ద జుగుప్పం చెడబాపవీ సాదంగచె 

"మ, గజబంధి న్యూపమానమై యివా మసౌఖ్యప్రాోప్టి 
॥. నొందింప సాగ జుగుప్పంబడంజాల నింకేభవదం 

_ ఫ్రీద్వంద్వనేవానిక్సా మజగ న్గోవానబుద్ధి నాకొ 

"మ, భుజమధ్యంబున లచ్చి పార్శ్మళ్టియుగలికా భూ 
. మోళ లుప్పొంగ భ,_క్షజనుల్ గొల్వంగ నోల 
=  గంబమరునికా గన్హాందుం గన్నార ఫోమజటా 

- _ జూటనుతాత్త్మ కన్సడంగదే మద్దాలి, = 60 ' 

మ. గజమె ట్లట్లుగనేను కర్శఫలనక్రగ్ర_స్తతకాబొం ది యాః ధిజబాధంబడియున్న వాండం గరుణాధీ 
.నుండవై భావిజున్మజు గుప్పాతదవస్థం బాహగచె.. 

య, మృజమున్మున్ను గళుస్ధ దేలి చె సామి 'యోమిం 
కకా నీమవ్మోా భజనా గాంగ యరీరనం బొసంగ వే 
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బల్లాటునుత్క-ల్మపా, త్మజవగ్ వాళనమా చరించు. 
టకునై మద్దాలి, ., 62: 

మ. భజమానత్వదుపా_స్తిమగ్నమతి నై భానిలినట్లుకా 
సదా", భ జనత్యం బొనంగూర్చవయ్య నుమనేబం. 
పాష్ట సద్భ శక్రివ రజ ర్యంబున థిక్క-రిం చెద 
యముకా మద్దాలి... 68 

మ, విజితాయాసముగాంగం బంచతయు నిర్వేథా పి 
గా జీవనం,బు జగద్వంది తయుష్మ దం ఘ్రీభ' జనా 
పూర్మంబుగా నిర్మలా, త్య జటివ్రాతనుతాత్త్మ నా 
కొసంగవే మద్దాలి... (టీం 

మ. గిజిగిట్లాడెడిదీనతకా బరులై శేల్పాచుటేకాని 
నీ,కు జతె మొక్కు_దు దీనికి త్తిరివెష్టంగో రాట 
ముక్షావేరి పా, మజిలాయించుట మాన్ను మె 
క్కు_లిడెద కా మద్దాలి. a2 66. 

మ. విలసత్ శీరరసానుభూతివలె నీవిఖ్యాతివర్లింప 
సిం ప్రుజెలంగకా దయచేసి నిల్పంగడా నాబుద్ధీం 
జిదానందాథా,ను జగత్సన్ను తనామ శాళ్లత్ర 
తమా మద్దాలి... 66: 

మ. భజనాభావుండనౌట నహీగతుగా భావింతు వే. 
మో సమ్మె నజ ద్భృ_ర్తవ్ర నీకు ద్వేషి౫ లండాసర్వ్యం 
బు నీసృష్టియా,త్త్మజుంగార్డా కొనకున్న దిక్కుగల. 
దా మద్దాలి... 67 



శశ ఛక్రిరసకతకనంవుటము 

(య, కుజనాఖ్యాకుండ నేను నీవు సదను కోశ వ, భావం 
డ వింశ జడత్వం చెడలించి నాకునధివై కన్ఫట్టి 

= ప్రాకృష్టక, రృజనుంగా. గరుణింపకున్న (గలదా 

మద్దాలి... 69. 
చ్. అజఘన్యత్వదు పా సినాకొసంగ వేయాలేళభూన . 
“హ్నివాయు జలా కాశగుణాన్వితంబయిన యో. 
. యాచ్నిష్టదేహంబుక, రృ ర జయమే నిత్యము భి క్త్సి. 
. త్యథనమే మద్దాలి, ., F 69 - 

మ నిజమొస్పారంగ నాదుకందోొనకు నానెయ్య్టింబు : 
౨ టన త్పుజకోరంబునకుకాముడీ యహ్ఫదయం సు 
= భోేరాశికికా జందమా, నుజుమో నీవదవద్య దర్శ... 
= నమిణక్షా మజ్జాలి,., . 70 

| : య, భఛజసీయాత్యక. నావిళుద్ధి వివరింపం బుద్ధీ స. 

ఎృన్నాసిర్తీ తిజువీా నిన్ను నెలుంగందోందునెడం 
నీ ర్లింతుకా. సదావేడుజా,ల లృజనుండజ్లా దద 

' నుజ్జయెట్టులొ యియక్షా మద్దాలి, .. mn 
యు వ్రజముల్ గూడుక. గోనోకికల నిర్వావై ర్ట 1 

' ఎ భక్తి క్రిక్. బల్యానుజ... సీసేవలొనరద్చ భాగ్యామున' F 
బి ననోలరో. జన న్మజ్యన నృవన్య్వేము వాని. EE 
-. ఛాసీలుటనై. మద్దాలి. యయ 

(లి స 
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న్నయాభుజపషత్ర, తృద్రువు లారసాలలళేరు లానున్నా 

గముల్ వీ చియు,వజనం జల్లని సేన సేయుట 

టకునై మద్దాలి, .. 78 

మ, ప్రజలె ట్లట్లుగ నీవు గోపికలుబెంపకా సొంపు 
7గై'కొంటేే, భజనల్ జేసినవుణ్య మో గృవావనీ 

+" ప్రొంచజ్ఞ పాకుంద హా, మజయాజాతిలవంగలుం 

_గములగుకొ మద్దాలి. =. 74 

మ, వ్రజడింభ చృటంగూాడి సీనడవిత్రా, వంబోవుచో 
దఠ్భగ్పుల్భజముల్ సీపదవద్మముల్ తమపయింం 

బర్వం బవిత్రస్వనా; మజగత్సార్ధములౌట 'కేను 
కృతమో మద్దాలి... 75 

మ్, గజనిమల్ సురపొన్నలుం బనసలుం గన్నేరు 

లుక్ మున్ను గాం గుజముల్ గాన; సవల్ల వీక 

భవదంఘ్రుల్ దోవాడాచారధ్య రృజసంభా వనం 
గాంచనోచుట వానో మద్దాలి. జ 2 76 

మ, రజనీచారుండు నీతం గొంచు జన తద్రతఃపతి కా 
దా(కి వీడక జటాయుఃఖగ మళ నీకొజకుం 
దత్కాయంబు సంగ్రామక, ర ర్యజితంపొటగు "నెంత్ర 
పుణ్య పలమో మద్దాలి. =. 72 

ను నిజవి త్తంబులు సార్ధకంబులుగ నిశా "సేవించి, 

యర్చించి యింవుజనింప క్షా జరియిం చుప్రుణ్బ్యు 
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లకుం దత్పుణ్యంబు నీంత్తుని, మజిగుళ్లాత్తిఫలిం 
చునట్టులుగదా మద్దాలి. .. 79 

మ ద్రజముఖ్యుం డొళం డేకతంబ తనకుకా వాలా 
. యమై నెననం బు జెలంగం బొలిగద్ద నెక్కిన 

దొరా బోసేతురమ్మన్న యాామజతై రాభుజియిం 
. వవత్తువంట శ్రీమద్దాలి. , 79. 
ము. భజనాభావపొతికా మదాంధులయి సంపనోవా 

బుద్ధిం గిజ్యొగిజ నెన్నాళ్లును దన్ను కున్న ంగలజే 
శకేముంబు సంసారళ ర రృజనశ్రే ణుల కరార్థ వది 

. వలనక్షా మద్దాలి. =. 
ము . అజరాస్ట్రానవిలానినీ రతిసుఖవ్యా పాదనవ్న కవి, - 

శ్వజిదాదుల్ భవదంమఘ్రీభ_క్తివలె మోత క్రీడ. 
ముల్గాన్ర నో,ముడినోకా సీపద సేవ సువ్రత 

ముగా మద్దాలి... 91 . 
మ. యజనంబుల్ పదివేలుచేనిన యని మ్యైంధద్రాళ్ర. 

యంబిం తెకా,ని జనిక్షా మాచ్చెడులోరీ ప 
. తదున్గేవంబు నిక, గొల్వబ్రేమం జిగుర్కొన్న. 
యనంతరంబునంగచా మద్దాలి... 82 

మ, దడాల నం ఖ్లవుండైనంగాని నినుగీ_ర్తింపం బ్రవు. 
శ₹క్యాల్తోం తండా కుజనత్వంబున మత్తుండై. నిరులు వె . 

_ క్కుల్ గల్లి కౌనుంభరో, మజముల్ గట్టినవుణ్య . 
మూ _ర్రియగునే మద్దాలి, +. AY 
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మ.ఖజ కాదండ మెటుంగు నే మృదులళాకన్టాయి యై 

యుండి వ్కల్లజతి కాదిరుచుల్ కువూయకున శిలా 
కల్లు నద్భు ఇదినా, న్యుజను శ్రే ణబులపాందునంత బధథి 
వోనినకా మద్దాలి. 65 ఇ 24 

మ,.భుజియింపకా నవనీకమై యముతమై వూచే 
"నము నారిక్కేరజలంబె గసడమై రుచించు 

మృదు పారంబెన నీరామన్యాముజవం బెంతటి 
యోగ్యభోగ్యఫలమో మద్దాలి. ., 85 

మ,బుజుబుద్ధికా నినుసంస్మరింవంగలుగుక శీ శౌ ల కాళీ 

నివాస జగన్నాథ గయాప్ర మాగసువిశేషం 
బుల్ మహా దానథ్ధ రజ పాధ్యర్య తపోప్రతైక 
ఫలము ల్ మద్దాలి, .. 86 

మ. ర్రిజగోద్భు _రయఫేష్ష సే సన్రరుడు మనోధిషస్టుండగ 
₹శ్యార్థ దాయి జితటోధుంయ సీవలెం గలుగునే 
యింకొక్క_నాథుంద కర రృజ కాలువ్యుము బాయ 
నిన్నె గొలుతుకా మద్దాలి. ఎం 87 

ము.అజుసిం బొక్కిట గన్న వేలుపవు నీయం దావడు 
దార కాఖ్యజగద్దేయము గాం బ్రనిద్ధమగు సీకన్నం 
న్చేపాళాల్ బ్ర్రైముజెలంగం. భరియించు టట్లు 
గును శ్రీమడ్జాలి. .. 88 

మ్. అఖహాద్దంభ విజృంభమాణవివులాజాండంబుదీ పై 
కమా డక 
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కర్య్యూపజ లేజంబున వెల్లంజేసెడు భ్ వద్భావంబు 

వర్ణింప. బృద్య్మజుండైనక భవుండైన నోవో 
లలడా మద్దాలి... ! 89 

మ్; ఏ.భజసీమొకనిగాఢవాంకృతులు . సంభావించి వం 

చాకవా,గ్మిజనశ్రేణికి విద్యలిత్తువు హయ గీవా 
కృతిక నీవు సా, మజచర్యాంబరపూజితాంఘీ) 

. యుగళా మద్దాలి... 90 

మ. విజయుకా' భీమునివెంటటదోడ్కొ ని రణోర్వి౯ా 
ఫీము చేతక్లా గిరి వ్రజనాథుం బొలియించి చేసితి 
వి నిర్య్య్యాజార్థస 0కే ధర ర్మజానింగార్చిటు యు 

_ త్యమాణునిగ శ్రీ శ్రీ మద్దాలి. 91 

ము ను.అజరచ్భావనుభోదయా తనసొమైనప్పుడే ని 

. న్నుపం, చజనుండెంచవ లెక దదారభ టి హ్రస్యం 

బైన యుద్దామభీ, మజరాభారము తో.చనీయ 
దు సుమి నుద్దాలి,., 92 

మ, త్రిజగంబుల్ భరియించి ప్రోతు వెపుడుక్షా 

డేవావటల్ మెచ్చ నం, డబసుఃకూర. వరాహ 

నీంవా వటుగా. ట్నంతలౌనజిద్రా మ ర్వా నుజిన 

 శ్రీకలికస్వయాపములచే మద్దాలి, .. 98 

ము. ఏ. త్యజియింతుక్ జనినీకృపారసము చేతక్షా ఛీతతం. 
బాసి'దీ, నజనాథారక, నికొభజించునెడలకా 



ఉద్దండరాయళ తకము, 168 

నాబుద్ధికిక్ యాతయా, మజవందత్వము నొం 

దనియ్యికుము శ్రీమద్దాలి. =. ర 

ము, ధ్వజినిసం గ్ర హ మెంత యున్న బహాువి తంబు 

న్న దివ్యాశుగ,వ్రజమున్న కా దనవెంట రాదు య 

మునోర్వక రాదు నీదివ్యనా్సా మజపం బిచ్చినదా 

న సరర్షిసుఖమే మద్దాలి. 2 95 

ను. భుజగాధీశశయాన యానవిజితాంభోజాత శ్రీ 

మద్దడా, గ్రజ నున్నామకతర్ల కంబలర నీకారు 
౯ఫ్టపుం బెల గంమ్షజడిం బేల్చవె కాముభేనువువ 

"లెక మద్దాలి. =, 96 

మ. ఇజాగుంగార్చి శరీరయ్మాత్రకయి భూభృత్తీర 

ముల్ జేరి చాల జుగుప్పంబడి యుప్మదీయచర 

శాలానంబునం జిత్తసావుజ మిన్నాళ్లకు నేడు 

కట్టుబ చె వ్రీమడ్రాలి. 66 97 

మ. ప్రజనర్రీ వహియించె మత్సుకృతసంపత్మా_ము 
ధేన్నూత్సేనుం, బు జనింవంబడు  నీకృ పార్గకము 

తన్గూలై కని ర్వాణ థా, మజ సౌఖా్యామృతనిద్ధి నా 

కుగ్గొొదువా మద్దాలి... 98 

మ. రజముంబోలె విధూతమై యసఘుముబౌటణికా 
సన్మనుండై. జనుం, డు జరాత్వం బరు చెంచి జీర్ణ 
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మతి తోడ్తోరాక మున్నేప్రణా, మజపసో త్రము 
లం భజింవవలి నిక్ మద్దాలి. ౨ 9 

మ, వజరాల్ దీరిచి పేరుగూర్చుగతి తై వారంపువద్యం 
_బుల్క క్కజమొప్పక్షా సృృజియింపనయ్యు నివిగనోం 
గైకళొము. కారుణ్యథా, మ బ్రొవోరుల్ పచరించు . 
-'జేలకొలుదుల్ మద్దాలి. క 2100: 

మ. స్క  జమై యొప్ప వరింఫు మత్కనిత యోసర్వేళ 

_చూదై వత్క ల్ల ల జు సంఖావ నసేతు నీవదము లీలా | 

a భకత . జవాదిం దులకించు వాద్య | 

: విధిచే మద్దాలి. 2 101 

ము దపజకా భావా నెను దిట్టక వినూ త్రి కా గళ్యవ 
. ర్షింద్రగో, త్రజుడకా నామము రామ చంద్రుడు 
. భ్ శవద్దానుండ గ నాయందుల్రే ఎను జిగుర్చ కా కొతకం 
ద బు 'ైళొనుము. శీ శ్రీకుద్దాలి. యుద్దండ రా యి! 
జయ శ్రీ సువిధేయ ! భక్త కణనోయా ! నిత్య. 

భాన్యోదయా. . 102. 

౨. న: ఉద్దండ రాయళరకము సంవూన్లము, . - 



దిట్టకవి రాను చంద్రక వికృత 

గొటుముక్క_ల 
టం 

రాజగోపాలళతకము, 

ఇ రత్రి 

కా. శ్రీభ ద్రస్టితు లా శ్రి తావళుల కకీ ణానుకంపకా 

సహలాభ ప్రాక్తలుగా నౌనర్పు నజులీలామో 

హనా కర వహా,యాభీరుకా నినుగార్చి మై 

క్కు_దు నవల్బాకల్చ్బతల్చాయిత, త్షాభృచ్చన్నగ 

గొట్టుముక్క_లపురా కా రాజగోపాలకా. 1 

థా, జక్వలాసమ్మిలిత త్రి మూ_ రిరు గయా హారం 

లు ర్రార్జించుచుక, గాలీ దానవ యూరమాభు 

ముఖురరి 7 వారన ముల్ చేసి సిక్రానాలాయం 

_ బుగం బూజ సేతు. గవనవ్యాి పారవిస్తార వ్యాగ్టా 

లాబ్దంబుల గొట్టుముక్కలపుర "కా దాజగోపొ 

లకా. జి 

శా. చక్రీ చ క్రిశయాన, యాననజితాంచత్చూర్మ తా 
రావలీ, న శృగ్చ_స్తగజేంద ద రఠుణవుతీ! నానాప్ర్ర 
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పంచాకృతీ, కశ్రాళ్మద్యుతిసాగ రై కవసతీ సన్నని 
హృత్నుండరీ, క కీ శృీడాగతి గొట్టు... 8 

శా, అకలంకా శ్రీతసాఖ్యదాయక సమహస్తాజాండ భాం 

డాధినా,యక! యంభోజద భాయ కాంబక!విమరా 

ఢావేన్యమాయావిడం, బక! సాధు వ్రజతాపకృ 
( గ బలకృన్య్రైద్య కాండ, తక సదతుక్ర. 

గొట్టు... .. 4 

మ్. వరనాభీజనిశాదిశిల్పక! ప్ర వ, భావ మ్రైభవానల్పకా! 

 శరితానంతమనోవికల్చక | ! యశోచానందప్పిత్క్మ. 
_ల్పక్కౌా న్టీరసంకల్పక! వేదజల్నక! మవ శేపాహి 

+ రాట్తల్పకా, కరుణాకల్బక గొట్టు. +. 5 
మ,పరమాఖీరక! భవ్యభారక! నువ+ బ్రవ్హోండ భాండ 

స్టలో, దరనిస్తారక! విళ్యకారక! గోయశోదాదా. 

రకా! వేచభూ, ధరసంచారక! సద్విచారక! 

సముద్భద్భ క్త కవముందార కా, ,కరుణాథారక గొ. 

మ, అజరుద్రాదులు నిన్నెలుంగుటకు. నింతైనక్. 

" _ సమర్థింపల్వేరు జగత్నూర్ట్లుడ నన్ని రూపములు 

. నీవమబరై యుండు నిక. భజనం వ్రీణితు స 

సేయ నావళమె నాభ్రాగ్యంబు. నీచి త్తే మో 

. గజరాడ్రతక గొట్టు... ౧ 7. 

మ. ఆసమర్రాి నిరానికద్యుతుల నెయ్యంచారగా 
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రానుక్క్కస్లసమాఖ్యాయుతులై జనించి యదునం 

శ్రసాగ్గములౌ మిమ్ము బ,ద్య్భసమృద్ధి కా భజియింతు 

దంభ వారిరూ పారంభి !సంపుష్ట రా,కుసనా శార్భక 
గొట్టు. ఉం 8 

మ, సురలానందము నొంద నందునకుం జతుశోపీ తి 
గా; గోవమం,దిరవీవుకా పనీకందు వై వెలయు 

మోాదివ్యామృ తా కారని, స్ఫురణక గన్దాన 

'ేమినోంవిరా మవోళూ ద్రీమణుల్ చింత ల్నే 

క రమానాయక గొట్టు. ** 9 

శా, సారోద్ధారపునూనెలంటి, వునుగుం జవ్వాది 
మైనూన్న్చిపున్నీ రావై జలకంబొనర్భి రృవనెంతో 

గోవికల్ మిమ్ము గ్కన్నారం గాంచుట శింత భా 

గ్యమొకొ నందాఖరమాయాన రా, కారభ్రామిక 
గొట్టు, .౪ 10 

మ, అమరక్రా మిమైకవు త్ర మాత్రులని నెయ్యుంబార 
నూహించి చ్విత్రముగాం బుత్రమెహూత్సవం 
బులు యశోదానందు లానందభా, వముతోం 
జేయుట జన్మజన కృత సేవానిస్థులౌటంగద్యాకను 
లాకాముక గొట్టు... 11 

మ. జగదీశానులు 'రామకృషస్లులు చికీర్ణాభన్యు లంచుం 

చ్రియంబుగ వాక్టుచ్చుచు మోకు నామకర 
మ. 
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అంబుల్ సయు తన్నందభ్రాగ్యగురుత్యంబు భజిం | 
పళక్యమె శ రాగ్రాం చద్ధనుళ్ళుంఖ చక్ర కే గచానందక . 
గొట్టు... 

ee lg 

భా. సారప్రైఢిమ ఫూతనా _న్తనగుళుచ్చంబుల్ వడిం. 
బి తృద్ధోరా కారము రూవువమూావీనసమగ్రుక . 
_న్న్ను చీనింతు; వి,స్ఫారత్రారకనానునర్భ ఫో ఫలక 

'-భ్రాజిమ్ష జివళ్లు గ్రవ,్రారీ త్ర త్ర్యంబక గొట్టు. ఇం కేక. 

“శ్వా హంసల్ జోడుగం గూడియాదుగతి నంచాగా 
_ రనీమక్శావజో, త్తంసుల్ మెచ్చంగ వానుదేవయు 
" గళత్వవ్య క క్రిం జిట్టాడుమో, సంనద్బాల్యవిలాస- 

ముల్ గనుట కుక్నాహించెదకా జూవవె, కంన - 
ల ప్ గొట్టు, వ ౯. 

 నిరతికామించిన కాకపవములతో నిండారువేన... 

ns వరజాంబూనద చంద ద్రవోరములతో వ వర్థి . | 

మలై నందగో, ఫురవీథిం శేజలాదుమోా చిలుతే | 

. టావుల్ చూవరాషనుదా,కరుణా వార్షి రి కగొట్టు. 
చు. అలరక్రా సు వ్రత మెంత జేనీరా వసం తారామనీ 

'మక్షొజిగ్కుళ్ల లల్కామే" సెడుబాల కోకీల లయట్లుంబ . 
లు మోతో"క్కు.బ, ల్కులు. వెన్నారంగ, వీను ! 

.. లక్షా వినుటకుం గో పాంగనారత్నముల్, ఖల... 
దూర్ధర్షక కగొట్టుం. oh 
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ఛా. భావంబందు మిముకొ స్వవర్శికులుగాం శ్రాటించి 

గోషపాంగనల్ , రీవికాబొత్తులనారగించుచు సమ. 

స్టిక్ సవగావించుత, ల్కైైవల్యంబు నుతింపళక్య, 

మె సుహృత్పంరతణారంభ ద్రీతథావిస్తారక 

గొట్టు... 17 

శా,భా7గ మించినపాలువెన్న వెరుగుల్ వైమాలడ 

ల్ గోపక, న్యా గారంబులు సొచ్చి మెక్కుచును. 

శౌర్య ప్రాఢిం గీడించుమోి,నై గారంబు నుతింప 

నాకు వశమానా ధూయమానా్రగృ ర్వాగు. 

ర్యం ఘ్రేక గొట్టు. వం 18 

శా, వమ యీనవనీశచౌార్యమని త ల్లెం తేవిమర్శింప 
న, వూ! మన్నింపునుుటంచు చూవవి విముకా 

స్యుండ వై లోజగత్ , నోమం బెల్లం దనూఘనా+* 

ఘనతటిద్రూపీ భవత్కాంచను వి మోద్దామక 

గొట్టు, తలి 10. 

ఇకా. చాలక్ సీపయిచోరగనా _రృవిని యిచ్చక్ పీ 

దాంభోజముల్, జోలంగటట్టైను దల్లీయండ్రు తద 

దండ్రుల్ నీకునుంగల్లియుం, డ్రా! లీలామయచిత్స § 
రూవీవట శ్కీడానా ట్యరంగన్లల, త్మాలీయాపహొా,. 

క గొట్టు... 20 

శా, వ్రీతికా ముద్దు లులూఖలానియతి నుర్విం. 
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నాల్చి. తద్యతుసం, జాతద్వంద్వనిము డక కిం జేని 
తివి నీసాముర్థ్య మూార్తావన, ఖ్యాతి ప్ఫీతము చక్ర 
భానుపరిధూ తాను ద్వని ద్వేషిసం, ఘాతఛార్షిం 
తక గొట్రుః ౭4 21 

ము. గరినుం 'గోనులు గోవబాలకులు చవొక్కంంబాబ 
లంబౌనీరుల్, బుకణింపకా వనిశకేంగుచో దొరత 
నంబుకా దప్పదాయెకా నిజం, బరయక్షా గొల్లం 

' డవై ననాండును హీరణ్యాతుక యా రైకసూ, కర 

తాభూమిక గొట్టుముక్కల:.. 22 

ఛా . థీరప్రాఢిభజింతు నాయెదోట సంకేమాధురి 
.  సాథుర్తీ తీరావంబగు పిల్లగ్రోలు ముకుము అెం. 

"బొ దలం బింఛ మిం, పారా గన్ప్సడవయ్య సా 
__ ధుజనతాపాగ్ని చృటాటోపక్ళ, త్కారుణ్యోద 
కగొట్టు. . 

ము. మురలీనాదవినోదమాధురికి సమూ ర్భావిధిం. 
బొక్కుచుకా, గరమొప్పా రెడు భేనుకోటీయెడ 
నరం బభం, గురతక్షా మించునికాం - 
.. తకుంతల మిళద్దో పాదధవాళీసము, త్క-రకి విష్టాత 
క్ర గొట్టుముక్కల.... నల 7. 

శా, ”,కంజాగారములందు గీసువనితల్ గోపాలకుల్ 
-మోరలుక్రా, బుంజంటై వనీయించి చల్టికబళం ; 
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బుల్ ప్రేమననో్యోన్యహ, స్తాంజల్యంతరభు_కి నే 

కొనుట లయ్యా వేడ్క_కెనా శర, తృంజూ తాం 

బక గొట్టు... 25 

. పవితుల్యంబగు పాదసంహాతి తృణావర్తుకా బ 

కుకా వత్నేద్యా నన్రునికా ఘోటక భేనుకాదిఖలు 

లక్షా మర్దించి నందాదివుల్లవులం ,వ్రీతులసేయునీ 
గుణకథల్ వర్లింతు ఎతొరణ్య రాం, కవది వ్యాం 

శుక గొట్టుముక్కుల. .. 26 

. అమరకా లేంగల ,బ్రవా వంచనము నేయకా వాని 

నన్నింటి నం, దముగాం గల్పవచేని నీవు నలునక్షా 
వంచించి తోం డాదిదై, వము నీవేకద యోాశ ఏరీ 

త్రీతయిలో వతస్థ్పృలాలాన భా, క్క_మలాభేనుక 

గొట్టు... 27 

. తిరమై గోగణమొక్క_నాండు ననవీధికా మేంత 
లాడంగ ఫ్రీకరదావాగ్నులు జుట్టుకున్న సుధ 

“'వేడ్మం గోలుచందాన బంధుర దావాగ్ను లు 

గోలి గోవులను తద్దోపాలురకా బ్రోచికౌ, గరు 
డారోహాక గొట్టు... 28 

శా, నాకౌకస్సమమైన విప్రతతి నానాయాగముల్ 
_ నేయ న్నీ వాకొన్నట్టుగంేసి తత్సతులు మృష్టా 

_ న్నంబొసంగకా కుభో, "ల్పేకం చెల్ల నొసంగినా6 
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_డవంట నీచిత్తం బమూల్యంబు లో,ై కత్రా త్రాణక 

గొట్టు, 2 
మ, మమతం గోవకు లింద్ర యాగ మొనరింపకా వారి 

వారించి శె,లమువైె. పూజలుగాంచి గోగణము: 

నెక్ ట్రోవవా! జాలవ, ర మురాకుండ నగేంద్ర, 
సుకలార్వ్యక్ భక్త క్షసంరకణ, క్ర క్రమసంచా. 

be eg అ ౪ ఎ 80 

ము, , క్రమమొప్పారంగ గోవకన్యకలు వస్త్రంబుల్ 

విసరక్టించి య, య్య నునక్షా నిరములాడ మచ్చి 

లి రదియమామముల్ గొంచుభూ,జముమై (బ్రాం 

తివండ్రు గోగణపరిమో ప్ప, కి త్రియాజాగరూ+క వ మ. 
వర్త గొట్టు. ee ౩. 

వు. ఏ. నిబి చావీతమరందత్రుంది లమిభిందీగీ తరీతి కా నెర్కా 

_పొబణగొ నీమురళీరవామృతము లెచ్చోవిన్న.. 

- గోక్సీ _నృన్వ _నృబకంబుల్ ' పులకింపుచుండు శిఖ : 

5 పింఛాలాంఛి తాళి ప్ర భ్యాకబరీభారక గొట్టుని. - 

ళా, ఎంచకాశక్యమె 'సీవిమర్శప నీ నెంచేమేంతలాశిం 

" "చుచోం, బం చాస్య్థంబుల క్రై నంగాని తలంజూవక్ : 

౨ శామీ.. గావింతువా,. (ప్రాంచద్దోని చయాభివ_ర్తే . 

'. నగతిప్రాఢికా స్వకర్ణంటేశా, . శాంవీదామక 
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ఛా,ఉత్క_ంఠ కొ వృజసుందరుల్ మననులోనూహిం 
చ వాంఛల్ సద్తానత్కారించుచు. దృ_ప్తీసేతు 

వట యెంచకా ళక్య మే! నీసము,ద్య త్కారుణ్యము 
బాణదైత్సబవాు బాహోఖండనోద్దండరం,గ త్కా 
డీవక గొట్టు... $4 

మ. నలవుల్ నిల్బగలేము నీశ్రుగృపమద్యర్యండ వౌ 
మం చులి, లలుగల్సిం చెడిగోవకామినుల నెల్లంగెం 
గిటం జేర్చి యి॥చ్చలుబూరింతును శ్రీ డసల్సి; రతి 
కాంథాలోలగోపాంగనా, కలిత స్నే వాక గొట్టు. 

మ, అమరుల్ తాపసు లాగమాంతనివిడేవాకొగాన . 
లేనట్టినిక్, రమణుల్గాంచుట జ*ట్టునో చిరా 
మవారణ్యంబుశో ధించి సంభ్రమ మొప్ప క్షావినుతి 

శ్రియాముఖరరుద్రా దిత్యగంధరీయ, క్షమవో 
'రాజిక గొట్టు. .9 86 

శా, శ్రీరంజిల్లంగ నీవు నీపిలుంద నారీరత్న మారీతివి 
స్తారన్నీ లసువర్ల మాల్యవిధి రాసక్రీడ లాడించు 
విరా, తారుణ్యంబు మదికా భజింతు వృజకాంతా 
సత్ర నీలోత్సల,గ్లై రూ పాత్మక గొట్టు... 87 

శ్రా, ఆవిర్భూ తధృతి॥ఇ సుదర్శనసమాఖ్యాహిం ద్ర 
మేతెంచి నంచదావాసంబునం జొచ్చి నందుని 

మహాద్ధత్యంబు చే మ్రింగ నెంతో వేగంబున 
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దానిజంపి ol న నందుంగ్రైవవా మందర, గ్రావో 

వు, అమరం గంసనియు _కృఘాోటకము ఖేంద్రా దా రాతి 

 జాతికా సువ్వి కమమొస్ఫార వధించి పుచ్చు 
టిది ప్రీక్ష _ర్త్వవ్యభారంపుంజం, దమెకా! దుర్ణనఖండ . 

. నార్థపరిలుంకత్పూతనాపూర్వరం, గమవోనాటక 
గొట్టు... 89 

మ. తనకుక్లా' మోఠసుఖంబునిచ్చుటకు నుద్దామ. 
- న్ఫిత౯ దోడితె మృనిపంపీం చిన మాడ్కి నీకడకు . 
 హీయ్యకా డ్రా నారు6డైయుండి స్కజ్జను న హ్ర్రరుని . 

బంవె కంసుయ న సదాసంచార యోగ్య త్రయో శు : 

మ్రువభ క్త కిలా నినుదోడుకొంచు(జని యక్రూకుండు . 
కౌలిందయం, దవగావాొంబోనరించి తజ్టెరమునం 

దమేటిమిలీల - 'ల్కుత్సవమొప్పారంగం గాంచె. 

. ఫైలసలకాల్ఞాతర్డ శ్రైనుచ్చంచరీ, కవినీలాలక ' 
' గొదట్టు+=* re : త్తే. 

శా. దథ్రాపేతగుై కత త్వమగు నుడ్యద్దివ్య తేజంచె య 

లూ విభ్రాజిమ్షులు రానుకృష్ణులన వై సవిధ్యం . 
 బునక్షా బోల్చువిరా, సౌభ్రాత్రంబు ఛజింతు నమ. 
ది నుథానంఛానసంతృృ వలన ట్రానుసకగొట్టు. | 
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మ,.తమకంబొవ్చ తిరన్కరించురజకుం దండించి; మే, 
ఉనవాస్త ము లెల్ల కొ ధరియించినావు మధురా 
దాగరంబునక్షా నీవెకాసముండా సాంబనిమి_త్ష 

హా_స్తినగరిసర్వంస పౌెోంూత్చాటనోో (గృనమవోనో 
లీక గొట్టు... 48 

మ. జిగిరంజిల్లు సువర్ణ భూవణము లి చ్చె కా బాయకుం 
డింప్రునాంపుగం బూదండ లొనంగ నరిలి 
సుదాముం డుజ్జ (లద్దంధథచ,ర్భం గదడుం'నారి వెం 
గుబ్బ మిరాకుం బర మార్గజ్ఞానసంప త్తి చే ఖగరా 
థోటక గొట్టు. .. 44 

మ, .నరసింవోక్ళతి దానవద్వివక ఫానాళంబు గావిం. 
చునీ, బీరుదస్ఫూ _ర్తికి లత్యుమాకువలయా వీడా 
దులే!ముష్టి కా సుర చాణణారకఠలోరదుర్భర విర 
హ్హా ణాళ్ళ నిర్ణాతభీ ,కరసంగ్రావాక గొట్టు... 45 

ఇా.దృగ్గోభత్వమొనన్చి నీమృదులమూ ర్తిస్ఫూర్హి 
సంవ త్తి స్కి త్వగ్లానికా వహారియించె నీగుణక థా, 
త_క్ల్వేంబు; నీ మాధుర్తీవాన్లీ లల్ వినసాంవు లయ్యె 
మధురావాస్నప్ర జూశ్రేణికికా కగ్గావంబక గొట్టు, 

మ. అనుమానింపక మేననూవమయసి మోవాంబింత. 
'' యుకొలేక తా మునుముక్లా ముస్థిక ముఖ్యచుల్ల 

పతనంబుల్ విన్న వాండౌట యీోనున గరి ల్లెడి 
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“సాూధుసన సజ్ఞనజిఘాంసుం గంను నిర్ణింపవా, కనకమా 

మక గొట్టు... . 47 

ణా ఈాభంబులొ. ధరియించి నారదొండు గితంబుల్. 

పఠించెకా శతో, ద్వేలప్రాఢిను సాడి రచ్చరలు 
_ ద్యోపీథికా. బ్రవర్ష ంబులై, రాలెం 'బువ్వులు 

కంసహింసనసుఖ న ప్రంబందురా థామృగా,మోలిలా 

'దిక గొట్టు... 48 

శా, కారాగారమునందు నున్న జనవర్షంబుంగటా క్రీం 
చి మ్కిస్ఫారత్సఢిము నుగ్చసేసుకకు రాజ్యప్రా 

ప్పిగావించి దో ; స్పార లి, నీ శు్గురన్వనిం చితివి' చం 

 చచ్చంద్రికాకారళ్ళం, గారే సరకు గొట్టు... 49 

య, అమరుల్ నూనివరుల్ సమ_స్తనృపతుల్ వా 
బ్ ర్షి 6న సంభారక, త్వముచే .యాదనవనసింవాుులై 
+ = మధురలో వర్ధిష్షులై నిత్యసం, శ్రమముల్ గాం. 

... చుమిముకొ భజింతు మదిలో. చ్రవ్లోదిగీ రాగ. 
లో, కమవోపూర్విక గొట్టు... రం 

ము ను. పరమా మోాదధుకీణబుర్ది. వసుదేవప్రార్థనం జేసీ . 

 స్వద్దురుండా గర్హమవోమునిశ్వోరుండుకోర్కుల్ నిం . 
డి ధ్రైవారసు న్టీరతకా మిమ్థుపని త్రవంతులుగం. 

-. ఎ చేసె సెక దానస సద్యళ్ముభం,కర విజ్ఞానిక గొట్టు. | 

వు ప్ర వణక్షా... సర్వజగద్రురుత్వకలనక్షా. భాటిల్లు. 
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మోాకుక్షా మహోత్సవ మొప్పారంగ విద్య లెల్ల 

గరవెకా సాందీవుం డాచార్యథ, రవి శేషంబున 

నెంకేవింత గిరిశ బ్ర వది దై వప్రతీ,క్యువి రాడ్రూ 
పవర్ గొట్టు... 52 

మ. అణుమాత్రంబున దతీ ణార్థమని నికొబ్రారింపః ద 
త్పూను మా, రణమైవోయినవానింబెచ్చి గురు 
నారాధించుని కార్య నై, పుణి వర్షింపంగ నీప్రని 
ద్దికీ నకతాపాందార వందారుర, యణ తాత్పర్య 

క గొట్టు... 58 

కొ భావంబందు విరోధవహ్నీ దహేీయింవక్షావచ్చి 
వల్లాజు రో,పోవేశంబునం 'చారనించిన జరాసం 
ధుక బరాభూతన్నా నావై దగ్ధ్యాని జేసినావు వ్ర 
జ కాం తానిత్య కారుణ్య లేఖావాత్సల్యక గొట్టు. 

ము. గుణహీనుండయి తారనించుయవనుం గొంపో 
యి యున్నీ లిత్కే తబుండా నమ్తుచికుందు చేత న 

తనిం జంపీంచి తద్భూవర, చణతుల్ గైకొని 
చితినొందిననినుక్షా ట్రైగ్ధింతు సన్న్మైౌనిరుతీణ దా 
మ్ఖ్యక గొట్టు. =. ర్ర్ 

భా, నిపాండిత్యము లెక్క. సేయ తరమే నిర్మించినా 
_ వౌ మవాకూపారంబున ద్వార కాపురము కో 
రుల అం దత్పంస్కృతిం, బాపౌభుంబు తొలంగు 

II__12 [ 
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చెంత. సకల బ్రవోండనిక్థాణడీ; చాపారన్య్యక 

గొట్టు. తతి . . ' 
| 

మ.. సరీ జాననునాజ్ఞ నాత తృతనయుక్రా హదు 
గృవాంక్తా, వరకన్యామణి నిచ్చెరై వతు డనర్యా 
వ్నజకా "రేవతిక్కా నిరతికా శీర నిత్యనామభజ . నానితో్యోపశారష్రి యం, కరవై మానిక్ష గొట్టు, 

మ, కృషణుక్షా ణె కై ద్యునిదోలి తద్విపొతురుకి, ౦ జాల - 
. భంగించి శా ) ర్యపటుత్వంబునం దెచ్చి రాత్ససవి. 
వావన్ఫూర్తి ర్తిచే రుక్సి కృిణికా విపులవ్రేమవరించి 
| నాండవు, శుభా క్రి వీక్ గోవికాచి త్త నె, కవరా. 

స్మంధిక్ర గొట్టు... 658 
మ, _అభయక్షా శ్రీసకులౌట దక ణియు సక్యాజాంబ . 
_ నత్యేర్మజా, ప తరణుల్ లక్త్రణయుకొ స గ్థాదంతేయు. ॥ 

| భాదని రాజ్య ధర స్కరతాధూ 

రక గొట్టు. ౧౨౨. 5 న శ్రిజ్యర్లారను కృర్రవైక్థ నందం ద్రాం. 
గంబులో, _ధ్యజినీయు క్తముగాలం ద్రుళడంచి 
రా ననచజన్యాములక ఇ వరించి .. ! 
తివి సంపూన్తానుర _క్రీక్ గదా గజ దై వై త్వాం ఈ గొట్టు... నన tO 
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మ, పదియాస్వేవురగోవకన్యకలునుకా భా ర్యాష్టకం 

బుకొళు భ్యాభ్యుద యంబొప్ప-గ
 బుత్రపౌతృనిచి 

యంబుకొగల్లు త త్రత్సి)య, పృదసంగారివి నిత్య 

భక్తి సరతవ్యాసాంబరిపాదిభ, క్షడయా కారక 

గొట్టు, as 
/ 1 

చు. అనయంబుకా నిను పారిజాతకునునుం బర్ధింప 

మేలంచుః: జయ్యన నింద్రా, దులగెల్పి కెచ్చితిని 

సత్యావాంఛి తౌర్థంబు న నం, దననుందారము వల్ల 

వీనిచయ చేతః సంజ రాంతేర్తి ఫ్ర ద్ద నే, నీశ్రక్షగా 

"ట్లు అ 62 
' ఖు 

అ జూ “వి వాడు a ను. ప్రసభప్రాఢి ప్ర సేనుజంవెనని సత్రాజిత్తు నీయరీదు 
నిం;దస మర్ధించునం దచ్చమంతక నిమి_త్తంబేగి యు 

గ్రాజిలో, వెసభల్లూక పతింజయించి మణినీ వేయి 

చ్చితౌ భరము, ఖృ్యసమాసాధ్యక గొట్టు. ..౧8 

మ. సముదంచద్దతి నీవు పాండుసుతవతం భై నకారు 

ణ్యసం, ఖ్రను మే పారంగ హా న్టీనాపురను చేరం 

బోవు నెయ్యంపుంజం,దమువర్శ్మింపం దరం బె! హాము 

జపరితాణార్థచక్స్కప్ప పని, తుమవోన కక గొట్టు. 

మ, ఖచ రాథిళ్యరు. దోలి ఖాండనవనగ్రాసంబు గాం 

డీవిచ్చే శు చికికా దచ్చుచిచేశ గాండివధనుస్తూ 
ణీరముల్ క్రీడికిలా బ్రచురంబొప్ప నొసంగంజే 
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నిననినుకా శ్రార్థింతు నంభోరువో, త చిదానందక 
గొట్టు. 65 

మ, అనిలో బాణుని శోణిపట్టణమునం దచ్లాతుం 
డీళుం జ, యించెనటం జ్రాతంజెనీవు నీవెయతం 

_ డతీ కైకసువ్యక్తు లొ,య్యన మోలోవల హె 
చ్చుతగ్రులనికద్దా!సాధుసత్మార్య దుత నృవా. 
ర్యత్షక గొట్టు, 66 

మ, శ్రిజగత్కంటకు బాణది దైత్యు ననిలోందీ వృంబు 

“గాం చా6కిత ద్భుజముల్ దై, ంచి యుషాసమేతు 

ననిరుద్ధుం దెచ్చి "యొస్పారనికా, భజియింతుక్షా. 
" బదపద దృసంజనితళుంభ ద్వోహీనీదిగ్ధభ, ర్లజటా 

. హాటక గొట్టు... 67 
మ్. సరటా కారము మానిశాపకలనక్షా సంపా ' పెనం 
" బరం, పరకోషిల్లుచు నికాభజింప నృసునిం ఖా 
“ లింపవా! హూపగువ్వారముంచావి కృ తార్థుజేసి 

భళిరే! యార్తార్తపీ 'జాసిరా, కరణవ్యావక 
గొట్టు. =. . క. 

మ, ఎవర నక్ష మిమునింద' వేసిన జయం బెట్లొందుం . 
-చా![శాజనం; చువెసకా విమ్మహసించి రుక్కియు. 

విముక£్ సోల్గుంఠనంచాడి య ,డి్టినిదుండక్రా, 
- నశియింపరే పహాలధరోద్య్య్ర త్తికా సురారాతి. 
శుష్కవసీపానక గ గొట్టు... re 

ఈ 
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మ, యమునం దా వనీయించుబోటి కిలవ్రయ్యల్ చేని 

రవ్బింవండే, రమణకా రాముడు లాంగలాగ్ర 
మున మా రాజత్స భావంబు ల్కయ్యమర శేణు 
లశైన నెన్న వశమానా ! సంగ రాభంగ కార్లను 

౧ 

వో కార్తుక గొట్లు. =, 70 

ము. నిమిపార్గంబున సూతునై మిశమునక్షా నిర్దించినకా 
శౌనక్కాదిమునుల్ వేగపహూలాయుధుం డతనినెం 
'లేజివితుంజేసె లోకము లెన్నక్షా నిబిడానురాగ 
మున _ రంగద్రుక్కిణీద_తృహృ,త్కమలారాత్రిక 
గొట్టు. =. 71 

చు, కురు రాజన్యుండు ఫీతినొంద హాల వతు దం 
బుగక సాచి తృత్సురియొడ్డేర్చడ గడ్డయెశ్తె 
బలభ ద్రుం డండ్రు;మిోశెర్యవై పెరి మోాజీతగు 

గాక 'యొడ్లకగునా కౌంతేయ సద్యో గభ్బాగ్య 
రమాస్థాపక గొట్టు... 792 

మ్. అరిభావంబుననై నంగాని నిను నిత్యంకూత్తం 
జింతించినక్కా బరమానందవదంబు సంభవిలు 
కార్పణ్యంబుచేం బౌండ్రకుం,డరియె సిన్ని భజిం 
చి ము_క్రిగనె చేవోంతంబునక్లా గాలప్కువ్కు_ర 
ముర్షోేచక గొట్టు... 78 

చు. గరిమక్ నిన్ను బరీతసేీయ భవనడాగారంబుల కా 
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జేరి నిర్భరమాసీంద్రుండు మోనపోయొను భవ 
చ్రాఘిప్టేమాయాసను,త్మ_ర పాథోనిధి యందు? 
గాలి దరిజెందక లేక సాధు ప్రి యం, కరసంకల్చక 
గొట్టు... 74 

ఛా రంగడర జరాజసూ యమఖసంరమో పికె భీము 

_చ్రేతం గర్వాంధుజ రాసుతుం చగెడపీ తభ న్యం 

బుసాధించి ప్రీ లిం గాం తేయుల దస్పినాడవు. . 

భళి ది హ్యారగవన్లీమిళ, __ ద్దాంగోయాంకుక 
గొట్టు... 15, 

మ పటిమకా ధర్మజు చేతం బూజ(గొానునిక్రా' భరించి 
_ వెద్యుండు చు గ ర్లటముల్ బల్కి_న. తచ్చిరంబు | 

- సభవారల్ మెచ్చ? చక్రాహతిక్షా, ఘటికామాత్ర త్ర 

. ములోన ద్రుంచితివి న గ్ స్తఖిన్నేభసంకటన. 
ర్లోచక గొట్టు.. . 78 

మ్, అమృతాంధవధగామి సౌంభ కప్పురస్టాభీలసా 
లాషదులక, నమదాటోపులద్రుంపవే సుజనతా. 

-. సంరతణార్థంబు చ క్రముసారెంచి సురావనార్థ 

ల బవాంధాన్, శ్రన్యదై లేయస్కునుమృగా భేటక గ - 

మ, . ఇెలునొప్పారల సీకుంటేశెం డటుకుల్' చిరోడ 
- భ_క్తి క్రియ్యాకలనక్షా, దెచ్చి కుచేలుం దర్పణ మొ 

| 
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సంగకా వాని.కీనేర్చితా, పాలుపొందకా గృవచే 
సమ _స్పవిభవంబుల్ దేవకీగర్భశం, ఖలసన్నై" క్లిక 
గొట్టు. 78 

మ, స్ఫుటసద్భ _క్రీయు తాత్తుు డై నబవాుళాళ్వు౯ 
నిత్యసత్యవ్రతో ద్భ టురాజర్షి నిగాం చివూజగాని 
తద్భావంబునక్ పీన ప్కర్భటనంబందితివార సన్లు 
నిమనీపారామ విన్ఫూ_ర్డిసం ఫటనామై త్రిక 
గొట్టు... 79 

మ. అకలికస్థితి తల్లి వేడిన వరం చాలించి పాణా 
ళలో, కకృ తావాసులతన్మ ఏ తొర్భకులవేడ్క౯ 
దెచ్చుసద్యఃకృ పా,ర్థికుల ౯ మిమ్ముభజింతు పార్ధ 
శుభ కృద్దీ శారవాన్య వనం, గకళాబోధక గొట్టు. 

మ, కుహనామౌనితవచ్చి యాదవుల్లై కోక కా సుభ 
ద్రక్ మవావాహుండై చేకొని పోన్రనర్జునుని 
నసన్థాసించు సీసౌహృ వం, బహవ+! యెన్న దం 
చెహంసడెభ కాన్యోన్యఫ్న ఆ హేతువి,గ్రహాన్ఫ 
రత్షాయిక గొట్రుః.. RL 

మ్, అబలాగర్భము గావబూసి యష9 గాయకా 
_ లేమికికా రోసిబాాడబు డెస్టాడిన మాన్పి తత్పుతు 

లజాడల్ జూవి సత్కీ_ర్తినొం, దబ'కాక్లా పార్టుండు 
సేసహాయవపటిముక్షా టెత్యస్నుతోదృష్టవి, క్లబ 
బృందారక గొట్టు... 8 
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మ, కపివంకాగ్రో గణి మైనవాయుజునితో గర్వించి 
గాండీవిమోసస డక్ గీ డికి బాగొసంగ వాను 

మక్షా సాధించి పార్గధ్షజా,ధివుంగావించితి వత్ 

యచ్చదకన్భుద్ధిద్రాసరీరూనభంగవరి రజక 

గొట్టు. ee 88 

ము, దవముక్షాబోలె మహర్షి భికయని రాం దచ్చాం 
తై 'ద్రవ్యముకొా లవమాత్రా, ర్పిత శాక పారణ 

మువల్ల కాసేయవా తృ ప్రీ! జె ుల్లనవయం బ్రాణుల 

శిల్ప భ ౦డనక శాఖండీ ఫ నద్దంకవు్రువిదూ రాదిక. 

గొట్టు. 2 84. 

మ. వ. కురు రాజన్యు[దు వాసవాత్త జుడు కోర్కు_ల్ 
మిీజంగా నిన్ను సం, గరహవోయ్యము వేయ 
రాజునకు వేడుకా చేనలంబంపీ నీ వరయక్షొ _ 

_సౌరధివైతి వర్జునున కత్యం'కా ప్రి ప్తిశేం గోటిభ్యా. 
| స్కర లేజన్విక గట్టు... 85 

మ, అమరం గౌరవకోటిశెల్ల పటుకౌర్యప్రాఢినుకా. 
-- విశ్వర్యూపముజూొపి ంచుచు విందునూతజుం డొన 
ప్ప భోక్త క్షవై' రాయభ్యా రమువాటించిననిక్షా 
= భజింతే హితసుసారార్థలీలాధ్భ ాం, గమ్భ | 

_ పాలౌకిక గొట్టు... a 86. 

మ, ఏ. అనమప్రాఢిను నైంధవుంగెడవ దీకాయత్తుం డైన ' 
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టయిం, ద్రసుతుం బ్రీణితు సేయం దజ్జయనిమిత్త 

వ్యా ప్తీవై యన్విభా, వసునిం గప్పితి వెంతవింత! 

భజనా పారీణతద్ జ్ఞాపవ్యర్లసుఖప్రావక గొట్టు. =. 

మ, అమరం గర్జని నాగపాశమును ద్రౌణ్వాఫలది 
_ వ్యాస్త్రముకా, సముదంచద్ధ్భత రాష్ట్ర జృంభణ 

ము గాంధారీవిచారాగ్నియుకొ గ్రమయత్నం 

బులమాన్సి పాండవుల వేడ్కంబోచినావౌర 
. భ్య్క క్షమనోరంజక గొట్టు... 88 

చు. విలసద్భవ్యభన త్తనూభవులకుకా నిద్యాగురుల్ 

మూండుకో, టులవై నెన్బడి వేలమంది యట తో 

డో వారికిక్షా సంఖ్యసం, ధథిలగాయ బుత్త్రకు లెన్ని 

యర్చుదములో నీక గృపు త్రీభవ, త్క_లవాంసా 

ళ్యక గొట్టు... 89 

చు. ఉరుకౌర్యాఢ్యు(డు రుక్షిణీసతికి బృద్యుమ్నుం 
డు నమేటికికా, వరపుత్రుం డనిరుద్దుం డాఘనున 

కావజ్రాభి థఛానాంకుం డీ సరణికా వంళ సమృద్ధిగ 

ల్లీన మవోసంసారి వాఠార స్వా గరజూమాతృక 

గొట్టు =. 00 
ఇా,నీజా్యగ్రత్ స్థితి సాధురక్షణక ళానిత్యంబు నీలీల 

నా నాజంతు వజజన్యపోషణలయానందంబు నీ 

మాయ భా, మూజాన్యాదిదురాసదంబు యదు 
వంశశ్రీరవారాశిర్కా కాజై వాతృక గొట్టు... 
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శా, ఆఫీలానురనంచితుం డయిన బ్రహకా చేడని' 
_ ద్యావున్మర్షాభా మోదితుం జేయునీకు రువలీలా- 
మూంర్తికికా దీనర, చూభారంబు వహించు టెంత 

వసి వ్ర _స్షన్య _స్తగోవర్థన్య క్షైభ్చత్కందుక్త 

మ, రుచిరవ్రే మ గుచేలు సుద్ధవుని నత్రూరుక్షా బరీ, 
తీతు న్య మ్రుచికుందుం గరుణించినట్లు పరమా ' 

తు నెమదిని లక్ష్మీనిత్యభోగానురా, గచిరంభా క 
_శ్రకగొట్టు. అ ob 

మ, అలబృందావననీథి ' భేనువ్రల ఇెయ్యంచారం | 
_ బాలించువే, ళల నీ వందొక గోనుగన్చడిన వెళ్లం క 

= కందోడోభ _కరయాసమా,కలితారంభక గొట్టు. | 

_ కా, తోరంటై నమదీయభా గ్య మది యెంతోకాని ను ' ; జ్ఞహ్వకుక సారస్థంబుగం శోలగాణలిా | 

యుపష్మ న్నామచింతాసుథా, పూరం బా ప్రతచేం | 
a ద్రిశాననగరద్భూలోక్రనై కుంఠశ్ళం, గారద్యాా క 

ల. శా. సం ప్రీతిక్లా నినుసంస్క రిం చెదను . మత్సా సంతం : 
: _బులో. నిల్వవే!, ను ప్రజ్ఞనిభు లైనభ కులమదికా H. 
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సౌంపాప్పంగా నీవ్రు నిత్యా ప్రామాణ్యవిధి కావనీం 

తువని యం డ్రంగీకృతాచత్చిళం, గప్రావారక 
గొట్లు... 96. 

శా, నీసౌందర్భగుణంబు లెంతు మదిలో నిన్నే 

నుతింతుకా నిత్యా నీసంకీ ర్లనలా చరింతునను నీని 
త్యానుకంపాసుథా, కాసారంబునం చేల్పు మిం 

క్ర కములాగండస్థలీప త్ర రే, ఖాసం లేఖక గొట్టు. .. 

శా, వాలాయంబుగ నిన్నె కొల్లు నిను. గై వారంబు 

గావింతు నీ లిలల్ వర్షన సేతు నీదుకథ లాలిం 

తుకా భవత్సత్క్మ్భృపా, ప్రాలేయన్లుతుం జేయవే 
నను రమాశరామామణీపాదలా, మోలిపాంబక 
గట్రా 42 98 

మ. నవనీతాత్తుండ వీవ్ర నేగృషణుండక్షా నన్నేలన 

శ్రాద్ధ సె: యవిచారింవకు. 'బ్రేవనిల్బును కరం, 

బక్థింతుం ₹ైకొమ్ము మ, త్క_నితా రామము శౌన 
కాదిమునిబ్బం నసాగంత మాకందవృ, తవిశాజత్సి. 

క గొట్టు... 99 
కా, భ్రీమన్తూంర్తివి నీను నికొదలంతు నీచే సంపదల్ 

గాంతు నీ, వై.మోడ్నుల్ పచరింతు నీవలనమో 

వూవ్రా ప్పి సాధింతు స్కీ కామోదంబుగం గూర్తు. 

నామనసు నీయందేసుమో సత్యే, ఖామావో 

తిక గొట్టు... 100: 
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నా శ్రీనుత్కాళ్యపగో త్ర దిట్టకవీవంళీయాఢ్యుండకా 
'. ఆరామచం,. 'ద్రామాత్యాంకుండ సీకథ ల్ శతకవ 

| ద్యారూఢివా క్రుచ్చితిక్షా, 'సాళ్టమి యిీాళతకం 

_ బు గైళొనుము నీసామర్ధ్య మత్యంతమౌా, గా మ | థి 

మ. వరగం గ్రిండటిజన్మజన్మముల నికా (జ్రార్థింవ 
. "లేవైతి ని, నరరూపంబునం గొల్వగంటి నిటతో 
__నాకచ్చెసన్తుక్తి సు,స్టిరమై యడ్దనసాహ సార్ధభగ 
" వద్దీ తాగహాస్య ప్రియం, కరవాఇచాలక్ష గొట్టుము 
_ శృలవురాకా రాజగోసాలకా. 102 

. గొట్టుముక్కల రాజగోపాలళతకము 
సంపూర్ణము, 



రీ ర్రిక్ర, 
ఈళతకము రచించినకవి దిట్టకవి రామ యోగి, 

దీతీతులు,  ఇతండు కాశ్యవగోత్రు(డు. నందిగామ. 
తాలూకా గొట్టుముక్కలనివాని. చిరకాల మోకవి. 
నూజవీటిలో నారయప్పారాను బహద్దరువారి యా 
శ్రానమునందుం బా రాణికుండుగ నున్నటులం గవివం 

శీయులు చెప్పుచున్నారు. ఇక్క_ని రంగారాయచరి 
త్రము రచించిన నారాయణకవిమనుమండు. ఈయ 
నతేండ్రి సుందర రామనూరి. తాత యాదవరాయ 
కవి. జనకపితామవాులప్రతిభావిశేవములు శెలి 
యను. 

రామయోాగికవి సంస్కృతమున నసాథారణవం 
డితుండు. ఒకవూ టీకవి తమప్రభువర్యునితో “0 గాంచీ. 
నగరమున కేగి యటనున్న మవావండితులతో వ్యాక 
రణశ్నాస్త్రమునం బాలదినములు వివదించి విజయ. 
మంది (బ్రహారథము వీ తాంబరనత్మృతి నూటపది. 
యాబురాపాయలు సభాసత్కారను సేలువ్రులు. 
బవారాకృతిపౌండి గృవోభిముఖుం డాయెనట. 
నాండుమొదలు నేంటివజకుం గాంచీనగరవాసులు. 
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అంధ్రు లు నిద్యావాదములలో గడుసరులనియు. 

"నెవరిచే జయింపం బడనికాంచీనగరపండితుల నాంధ్ర' 
“నియోగి జయిం చెననియుం జెస్పుళొనుచుందు రస 

కవి వంశీయులు చెవ్వుచున్నారు. వ్యాకరణ కా స్త్రపా 

'రంగతుండును పండితో తృముండు నగురామయోగి 

“రచించిన యీ శోతక ళ్ స్రినినార్సీ ప ద్ర క్యేకముగా 

మేము చెస్పవలనిన చేమియు లేదు, అర్కవి సంస్కృ 

తమునం బెక్కు గ్ర, ంథములకు 'వ్యాఖ్యానములు, 

'మతవిషయికఖండన్నగ ంథములు గచించెను, కవి తన - 

యు శ్రరవయస్సులో? దనన గ్రంథసముదాయముతో | 

మచిలీవురమునందు నివాస మేర్చజుచికొ నెను, 
ఉప బ్రనవచ్చుట చేం గవివ్రాసిన. గృంథములన్ని యం? - 

జరా స్టియంతేయు సము బ్రొర్బితమై మైనదనియు నెటులో -- 

క వవశొమున రకీ కి శీపతీశతకము మాత్ర ము బైటవ 
 డినదనియుం గవివంశీయు లెటింగించిర్. 'మాకులగిం 
'చినరుకి కి ణీపతిళతకమాతృక కొండపల్లి వీచుకాగి 
తములవై అగురుని రాతో. 'వ్రాయబడియుం చెను, 1 

“వ్ర స్ట స్తకము ఒకటి రెండుమాబులు సముద దృస్నానము | 

గావించినటులె యుండెను, కొన్ని చోటుల వర్ల 
ములు  సద్యోపౌదములు చరిగిపోయెను, కావుననే 
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వూరి గంథములన్ని ంటికిం _ద్రిక్యంతరములు వ్రాసి 

నలేఖకులు దీనిని ముట్టుకొన౫ైరి, ఇంక నువేత్సీంచిన 

యెడల నీఫు_స్తక మదృళ్యమగు నేమో యని శ్రమ 
చేని యథాళక్షిని శుద్దప్త తిని సీద్ధవణుచి ముద్రణ 

మున కొొసంగంగలిగితిమి, 

ఈకవి వ్రాసిన "రండుక్లోకను లొకజీర్షపత్ర,ము 

. మోందనుండంగ యఖారూవనుగ ప్రానితిమి. -ఈన్లో 

' కద్వయమువలన నీకవి సంస్కృతకవి తానై వుణ్యము 

బోధ కాగలదు. 

శ్లో. మేఘస్స నీరదధుగాధభునతా ప్రసిద్ధి 

స్పంవశ్య శేవలఘునం నరదం (ప్రసిద్ధం 

శ్రినారయప భువరం నరదం వనిద్ధం 

నంవశ్య జేవలఖునం ముఖవర్ష భేదీ 

మోఘాోభవ త్యనువమోహి సరాజవర్యః, 

శ్లో.విరాజలే తోకవిరాజిరాజతా 

విభాకశే సంస్థితి మేలివాంనతా 

నరాజనవాంస సృమదీపి సర్వదా 

సదాఖ్యయా నాగయ భూవవర్యః. 

ఈకవి కాంధ్రకవితయం దంతనై వుణ్యము లేదు. 
కాని సువ్రనిద్ధకవి వంశజుండును వండితో తృముండు 

కీ 
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నగుటచే సీళతక్రమును రామయోగి మనోజ్ఞముగ 
చ్రాసియున్నా(డు. చిరకాలనునుండి మూలంబడి 

యున్నయీళతకము. శుద్ధ్యప్ర వతి చ్రాసికొనుట కిచ్చి 

ముద్రణమున కవకాశము కల్పించిన గవితమ్ముని కు 

: మారు లగుదిట్టకవి సుందరరామయ్య తర ర,పొకయాజి ' 

గారిని బ్ర బ శంసించుట ధర్మ ము, 

వి రమారమి యేంబది .నంవత్సరములవై వెకాల. 

- మున నూజవీటిలో మరణించెను. . 

నందిగామ. ఇట్లు భాహినేవకులు, 

1-425 |. శేషా ద్రిరమణకనలు, శశానథానులు. 



దిట్టకవి రామయోగివృణిత 

రుక్కిణ్ ప తి శతకము. 

నా వెదవా కానా 

ఉ. శ్రీకర సారవాగమృతశీకర చారుకలాక రాన్వచా 

మోకరచేల ఫీకర సమోకరమాకర వారిజాత 

మైల్రీకర పాదపల్లవసుధీనుతమానిత దీనమా 

నవా, నీక రథాంగ బంధురజనీకరలో చన రుక్మిణీ 
వతీ, 1 

చ, జలధరనీలగాత్ర, దనుజవ్రజకంఠఖని త్ర, కల్యవా 

గలఘుసుపర్వ రాజ్లుతియు తాత్మే విచిత్ర చరి త్ర 

వర్తులా, కలితకళ త్ర త పాపలతిశొశితదాత్ర త పత్రి త్ర 

'నేతృష్యత్త త్త లలితవ క్ర క్త సంకుమద శాజెరచి త్ర క్ర 

రుక్షి లీప్ కూ 

ఉ. బాల సిశెకనఠాకలీతఫాల దయాసువిథాలలో 

లనీలాలకజాల గైరికసముంచితచేల తమాల 
భూమిజా, తాలలి తాంగజాలవదయాన భవస్తుత, 

నీల చేవత్యాపాల విరోధి'కాల కిశు పాలవిపా 

లక రుకి కి శేపతీ. re 

II_18 ee 
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2 దండితవై రితండహిమథాను సమంచితతుండవా 
 జిర్యాట్కాండ విశాలకుండలయుగద్యుతిమండిత 

గండసు వ్రవేేదండపి చండ సద్మగతదండక పాతక 

సంతమిశ్రుమా, రండ నమసి స) యావరనుధాళ 

“నిమండల రుక్మి శీవతీ. తీ 

ఉ. భూసురవారతోష ష పరిపూర్ల్ణను ఛాసమభౌష 

౨. చీవత్యా గోసముదాయపోవ జితఘోరతరాద్భు 
౫ తదోవమ. భూవణో, దానిక వేష దాసజనపంక 

+. జపూప చతుర్తుఖాదిశ ,సాసముసన్మ నిష విబుథా. 

స పూతశోమణ రక కిణీపతీ, ర్, 
_ఉ. అంగజరూపసన్ను తనితాంగ విహంగతురంగ స 

తపా ,yపొంగరశాంగసంగ పరిపాలిత దేవకదంబ 
- .. మౌనిస్యారంగతమఃపతంగ కలుషూంగద భంగర 
. .ఇాంగఖీతిము త్ర సం గర రంగఖండితనికాకరవుంగవ 
రక్కి జీపతీ. ౨. 6 

ఉ. చే  మహానుభాన ఖనదీధరస సన్నుతభావ దై డై త్యవి 
. . చావ. భ యానశకేఘగదడదావ . సమంచితభూరి 

.. కంకణ్యా. - రావ ముఖాంబుజాతవిసరన్న య 

. భావక రా౭గులీధృత్న గా గావ. దయాకటాత్తపరిర 
జిత నే సేవక రుక్షిణీపతీ.. eT 

ఉ రతీతనాగభానురవ రాగ భ యకరకౌర్య వేగ - 
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సం, శితీతదై త్వవూాగ  మునిసేవితపాదపరాగ 

సత_ట్కా, తతుణయోగ యోాగబలఖండితకిల్సీ 

వరోగ రాగర, క్షషపణానురాగ కృతదై వత 

భోగక రుకిణీపతీ, 8 

. రాజిత తేజ గు ప్ప్తగజ రాజమనోజ్ఞ కళామనోజ సా 

రూజబిక్"జ వక్త్ర సద్భ శాంబుజ రాజని కారిలో చ 

నాంభోజ దయాకటాతుపరిపోషితే గోవసమాజ 

భ క్షనగో, భూజ గృహీతసర్వజనవూజ గదాగ్రజ 

రుకి ణీవతీ. 3 

. కోమలనీల చేహ మునికుంజరనిర్శలచి_త్తగావా ఫు 

తామితమోహ భ_కృనివవోపదువర్చు ధవారివా 
= 
వా ఘో, రామరవైరిదావా విశదాననవాహని 

వూరిత వ్రజసోమలసత్సమిగావా నతశోకత మోప 
వా రుక్కిణేపతీ. 10. 

. చతురవచఃకలాప మణిచారుకలాప మనోజరూ 

వ స్క స్తుతిపర మేరుచావ పరిశో ధితదారుణపాప 

గోప దు ర్మతిదురవాప ఘోరరిఫురా డ్తతిగర్వ 

విలోవ శాపసం, పహృతమునితావ భ_కృజనవ్చా 

తృమలాతపరుక్కిణీపతీ. [1 

క, పాతకకాననవ్రజనిపాతసు హేతి వినాలి తాము 

రా రాతి మనోవారాకృతిని రాజితనాథవి చింతన 
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వణ, , తాతతశీతి. వర్ధితపదాబ్దయు గా శ్రీ, నీత్రమూన వా 

ఘస్కదూ లి ముఖాంబుజాతేప పరిభూతనిశావతి 
కక త . . 12 

. విశ్వనివాస విశ్యుకర విళ్వవి విదూరక క విశ్టోవంద్యో 

యో శాశ్వత విశ్వరూప థవశాసననిర రృలసిర్వి 
_శారలో, కేశర్షర దేవదేవ నిను నెంఠటివాండడ 

FF నుతింప నోవత, త్యళ(ను రాణవూరువ విడాత్త 

నిరంజన రుక్షిణీవతీ. . 18 

బంగరుేలగప్పి సదపాంగవిలోకనలిలనొవ్పి న 
“వ్యాంగదముఖ్యభూపషణసమంచితవేషముతోడం 
నాడి. సారంగమునందుం బరాసిననయంబున సా 

కు భవత్సదాంబురు, ట్పంగతి నీయంగోరెదను 
సారసలోచన రుక్మి ణీపతీ. . 14 

. దండము గోపయావతకదంబకు చస్థలప త్రలేఖనా 

, ఖండచమత్కి యాం చితనఖతుత చంది రఫండలా 
లిత, .(! | ర్కౌండజలో చనావృతస కాశనుచేశలస 
త్కువేల స్కత్తైండవవ్తి ర్తి నేత్ర త్రయుగ తామర. 

సాంఘ్రీక రుకి రుక్కి ణీవతీ, I 

. దరదరవిందలోచన నుథారసభాసురవాసయో . 
ధరాధరథర చారంతారి. జనతారక తారవటీరపా 

 రకుం-: రసమరాళగార “యళ తామరసోదర 



రుక్షిణీపతిశతకము, 107 

భక సాదరా, ఖరకరణారు తేజ భ వకాననపావ 

క రుక్కిణీపతీ, 16 
. తమ్ముల శమైచే మలినదమగుచెమ్మొగముకా గర 

మ్లు భ, న్యమృగుసామ్థు "ెంజిగురుట ముల వెలుపు 

టమ్తకుక నివా సమ్గగుజొమ్ము నెమిఫురిసమ్లిభీ 

తంబగు వేణికుందదం, తమ్ములు గబ్లుదేవ మిము 

దల్చెద నెమ్మది రుక్మి ణీవతీ, 17 
కం పారకతూలసంవాతికి బావక కీల నిరంతరంబు కం 

బారభ వా _ప్రబంధువు వునికాకరకోటి కిం జి త్తఫీకరం 

బాతతభూతసంతతుల కానగణింవయగ నీదునామ 

మౌ, రా!తల[వంగ ర_క్తకజరాజితపాదక రుక్షిణీ 
పతీ, 18 
వందనమాచరింతు సురనందితనుందరషాద చేవకీ 

నందన భ_కృచందన సనందముఖస్తుక మామనో. 
కజేం, దిందిగ మందనోసమునం దీరగు తావకవస 

కంజ మిం పొందంగంజూఫప్రు మిాకనుల నొవ్వుగం 

జూ చెద రుక్షిణీపతీ. 19 
. సంచితపుణ్య రాశి యగుచంద్రనిభానన నీవుగట్లం 
గాం గొంచెపుదేవతాతతులం గల్తురు ధీబల 

పీనతకా బయో, దంచితేగాంగనై కతమునందు 
జలార్థము ద్రవ్వులిల స్కృత్కాంచననూవురోల్లని 

త కమ్రుపదారబుబ రుక్ష్మి ణీపతీ. 0 
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ఉ.భక క్షచకోరజాలపరి పాలనచంద్ర, ధురావవాంబు. 

లై, ది _క్రటసంచరద్రుచుల నూ పములౌ భవదీ 

యపాదస్సు వ్యక్త కనఘాంకురంబు లనయంబును, 

మాముకచి _త్తవీథి సం, స క్తతనవొందంజేయంగచె. 
_సారసలోచన రుక్షిణీపతీ.. 21 

ఈ. నందోనియందు న్నాద్రుపదనంది నియందు యశో 

దయందు న్య్మానముండలయందు మౌానిజనమండల 

మందును భిష్ణునందు నే చందమునకా గనంబ 

జఉనొ చక్కనిమాకరుణాకటాడు. మా్యాాచందము 

నమ్ము ద్రైచ్చికము సల్పుము నీ విశ రుక్షిణీవతీ. 

ఉ. శంకరమి త్ర, సీచరణ సారస మాత్త్మనిరంతరంబు 

నిళ్శంకం ద దలంచువారల కసాధ గమొకించుక లేద 

_ టంచు నే,భాంకరణంబుమోాఅంగ కభంకర భేరి. 
_గజంబునెక్కి. యా,తంకము లేక సా టెదను. చొర 

గుణాకర రుక్షి ణీపతీ. . 28 

ఉ. కోరితి వరాపదాంబుజను. కూూరిమిచేం బరబేవ 
'తాతలిక్షా, చేర నదెట్లటన్న; మదనీ కృమతంగజగం. 

డమండలీ, చారుతరస్థితీంబరగువ.ట్సద'మొందును p 
గాక యుజ్ఞలతైరిభ మొందునే. వికచసారస 

వాసన. రుక్కిణీపతీ.. nn nn 2 

ఓ, మిమ్ముల నమ్ముకొంటి నిటవమిాంద మతెవ్వం మేడ 
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నంటి మీ,తమ్ముల గరు నెమైంగ ముదంచితరితిని 

_ జూవుమంటి నాసొమ్రునునీవయంటి మధుసూద 

చ, 

న నన్లరుణింవుమంటి నా, నెమది మీాప దాబ్దముల 

నిల్పమటంటిని జానకీపతీ. 25 

గజపతి బ్రోచినాడవని కామినికోర్కు_లొసంగి 

తంచు స్కద్విజునిగు చేలు నేలితనివించు ఛవచ్చర 

అంబు వేండితికా భజనముజేయువారల గృపా 

వతి బో చెడితండ్రి పాతక నృజములడం చి బ్రో 

వగదె పంకజలోచన రుక్షిణీవతీ, 26 

చల్లడముకా జెజంగు. నిరుచక్కింజెలంగెడుధిట్టి 
జాళువా, పిల్లనగ్రోవి ముత్యేముల పేరును మేల్తో 

లనూలు మించులకా గల్లయొనర్ను కుందనపు 

ఖండువయొప్పం గళిందజాతటికా, సల్లలిత పృ ణా 
రములు సల్పినదేవర రుకి ణీపతీ. 27 

పరమపవిత్ర తావక సుపాదనరోజవరాగరాజి 

సం వరణధురీణ తాముహివమ భానీలు గోవకునూ 

రవేటిక్కా స్ఫురదురు భాగ్య రేఖల సమున్న తిం 
'బెంపునుతింపళక్య మే? వారివాయ హామగర్భని 

' టలాతులశై నను జానకీవతీ, 28 

. పంకజనేత్ర మిపతితపావననామ నుథారసంబు 

స్పిళ్ళంకత నానుసత్చురువసంతతికెంతపనుల్ వరే 
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. తర్యాట్కింకరచకక్ర వే వాళకముగీిటడంగించుటమో 

| _. తలత్మీచే, సకలితత్వ మొందుటయు 'సారసలో 

= చన హి శీపతీ' ౨౨౨౨౦ 

ఉ. శక్ర విరించి. శంభునుతి. చక్ర విరాజిత భూరి. 

భామ నిర్వక్రపరాశ్రమక్రమ నివారిత వైరి. 

“౨ భవల్ల సత్క_రో, ప ఈమణప్ర పభావను గ్భపా 

మతి మాకు నొసంగు మయ్య యో,నక్రవినాళ 

సంతుషితనాగకులాధిప రుక్మి ణీపతీ. న్ _ “80 

. .ఉ. నెమ్మది నమ్తుకొంటి శయనీకృత చేషఫణామణి 
లు ప్రభాసమ్మిలితాత్త 'జేహారుచిచక్రృవిడంబితగోత్ర, 

 భిద్ధన్కున్సమ్మహి తాంబువాహ. 'వెలసద్ద్యుతి తావక 

! దివ్యపాదప్కదస్తులు భ్ _కృమానవుల 'చావుడు. 

సొమ్ములు రుక్మి ణీపతీ... ౨౨ క. 

._ ఉ. దండము దేవదేవ హరి దండము కుండలదీ_ప్రీసమి 
" భృద్దండ మవాత్మ యోనిక భకాండజలోచన 

'యోముకుందయో,దండిత రాత్షుస్పపశరదండము 

దండము దండమయ్య యో నండల్థల్న మంజు. 

రుచి కోమలవిిగ, హా రుకి ణీవతీ, 82 

ఉ. నీరధిలోన భూరితరనిర్త లై జరుగావళోల్ మవ 

ఇవారుత మోజంబోొచ్చి ఘనసారసమేత నుదో 

తట త్రయీ, చోరక సోమశానురనిషరాదన న 



రు కి చేవతిశతకము. 201 

తకాదొలుపల్కులోలిమై, వారిజగర్భు నందిడిన 

వారిచరాత్మక రుక్మి ణీవతీ. 88 

కవ్వము గాంగ మందరనగంబు భుజంగమరాజు 

రజ్జుగా, నివటిలం బరారాదది ననేకనురానుర 

కోటి ముత్తమై కొవ్వునం దృచ్చుచుం; బినపం 

గొందలమందంగ నది కరార్మ తక్కా నిష్వోజుం 

గొందం దాల్చి కరుణించితి వారల రుక్షిణీవతీ, 
. ఖీకరనూక రాత్మకత బిట్టదరంగ నజూండ భాండ 

_ ముల్, వీశ ధరిత్రిజుట్టి యతివీరు హిరణర్టీని 
లో చనుకా మహ౫ాద్రేకముతో నిఘాతమొన 
రించి విపొణమునందు నీధరక్షొ, బోక యొనర్చి 

పూని మునుచొప్పుననుంచితి రుకిణీవతీ, 85 

॥ పటపటలీనం గంబమున బల్వీడి'వెల్యడి కాత హా 

తిను, తృటనఖరా గ్ర ఘాతకల థాతకశివరివిగ, 
వోంత్రనంఘటితశిరోధివై విబుధకంటకనూతిని 
స్లోచితీ వెకా; పటునరసింహరూపత సుపర్వులుమె 
చ్చంగ రుక్షిణీ పతీ. 86 

వేదపురాణశా స్ర్రముఖవిద్భ నమేయత బేవతావ 
' నా పొదనమంచు వామనత బాగుగయబూని వద 

త్రేయంబు స్క మోైదముతోడ చై త్యకులము 
ఖ్యుబలీంద్రుని'వేండి లోక మ, త్యాదరణంబునక్షా 

బలికి నర్పణ జేసితి రుకి,ణీవతీ, 87 
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చ, పరువడి రాజసంఘములంబట్టి కళోరకుఠార థార 

_.. తో, నిరువదియొక్క-మాటువధియించి భయంక 
రత_త్తనూత్మ_రో, త్సరదురుర_క్త కృఫూరదివిపన్న 
ది6 బై.తృకతర్న్ప ణంబు సిం పరయంగంజేసి భార్ద 

_ వతభ్గాసిలితౌగద రుక్కి ణీవతీ.. 88 

ఉ. ేవతలుబ్బంగాం. బితృనిదేశమునక బవాంజం 

_ తుసంతతో, గ్రావనిశేగి యందనుచరాయితవా 

_ యుసుతుండవై లస, ద్రావణకుంభకర్ల ముఖరాశు 

సవీరవినాళనంబు సృద్యావతంచేని రాఘవత భాసిలి 

తౌగద రుక్కి ణీపతీ. 80. 

చ, వాలవాతిజేః గలిందతనయాపరిఖేదన మాచరించి 

దో  కృలమలరంగ దుష్టమతి "బాలిక ధేనుకము 

సికాసురా, విలయమొనర్చి లోకములవిళ్రు తిం 

'చెందినయో గ్ర సాధనా; కలితకరుండవై. బలతం 

గాంచినజేనర రుక్మి ణీపతీ.. ఎ 40. 

ఈ, సుందరరూపలౌ త్రీవురసుందరులకా వరియించి 

బౌద్ధతకా, బొంది "'కేయంబునకా, దివురవూర్వను 

: పర్వోలం జంపునప్పు డా, చందురుడాల్పు'దేవరకుం = 

జాపళరాసనసాధనంబు లా, నందముమిజగా 

ననినొనర్చితివౌగద రక్కి ణీపతీ, a 

చ, తురగము నెక్కి ఘోరతరదువ్యృతసాంద్ర, ద నములీ 



రుక్టిణవతిళ తకము. 908. 

మసంబునౌ, తరతమతావిహీనభువి దార్కొలని చే 
త ననికొధరించి సృత్వరతం దురువ్కు_సంతతిహతం 
బొనరించి బుథావనంబు చే, బరగినకల్కి_రూవము 

న భానీలుదేవర రుక్షిణీపతీ, 42 

. మోటునునోజు మేనివన మిాలటలుసొబంగులతీలు 
ము_ల్తెపుం, బేరుసదీడితవ్యమగు చేరు మతంగజ 
చారుయానముకా దూరు నొయారినెన్నడ; వి 
ధుక రుచిగరుమొగంబు సౌరునుకా వారిజ 
జాదిరతీగలవారుగదా హరి రుక్తిణీపతీ. 18 

. వాసవ్రం డల్మ_ మాటి జడివాన మవాళనిసంయు 
తేంబుగాడ చజేనీన గోపవకుల్ భయనుశైంది 
పరుంగునునొందం గందుక్కా 'ఛ్యాస్క లీల ౫ోల 
గీరివరిముబూని సమ_న్ఫబంధుతక్షా, వేసటందీర్చి 
కాచితిని వేగ జనాన్షన రుకిణీవతీ, 44 

ఘోరదరి ద్ర తాభ రవిఘూర్ణి తమానసు(కా రుచే 
లుం డా దారివచింవంగా భవదుడం చిత పాదసన 
రోజచింతనా, గ "రవమొప్పంగాచి పిటకంబులు 
చేరెడు దెచ్చినకా మ ాం,ద్రోరుప రార్థసంపదల 

నొంచంగంటబేనితి రుక్కిణీవతీ 45. 

. వేణునినాదవిళ్రుతిని వ్రేతలమానసముల్ హరిం. 
ఏ యా; జొణలం జిత్తభూవరవశ త్వయుశాత్మ 
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లకేయుచుకా విని 'డ్రాణనునోజశేలికల రంజిలం. 
జేసిన మాకథాసుధకా మూనసపాత్రమందు 

 నియమంబుగ నానెద రుకి ణీపతీ 46 

ఈ. ముద్దియ లెల్ల -మొజ్జలిడ ముద్ధులునెవ ప్ప యశోద. 

తోట నిన్నా దికమాజం గట్ట మదిసోడక వేంగొ 

. 'నిఠెచ్చి దానిబ్య ల లద్దుల రెంటి మధ్యనునమర్చి య 

. . గల్చినవేల్చువె చెద్ద వి! సుద్దుల నెన్న రద్దు లజళూలి 

మహేళులు పక్షి ణీవతీ. జ? 

ఈ నమ్మను నెమనంబున. ననాథజనావన 'నిన్నుమిన్న నే 

నిమ్షహి నన్యదై వముల'నెన్న నమందమరందబిందు. 

" జ్వాలమ్ముననొప ప్వు నవ్యశమలంబున : సమద మొందు | 

శుమైదల్, నమక నంగ నేర్చునే వికర్త రననముం 

దున రుక్మి ల్ . 48 

జు కరమున పాదపద్య ము . ముఖంబునంచేర్చి పయఃవ 

rn వటపత్రమువై ఛళయ 
నించి యోగమా, ర్లరతిని సర్వలోకతీతిరకణ 

మందున జాగరూకతం, బరగిన దేవదేవ నను బ్రా 

_ గుగనేలుము రుక్కిజీపతీ. ఎ డ్ర9 

ఉ. ద్రోణసుతప్రయు  శఖరరోపముచే. హతినొంది 

కుంది సి వ్రాణకడై. _ జనన్యుదరసంగతుం డా. 

. యభిమన్యుకోతి సిర్వాణఫలద్ర ప ధాత యదువర్గ ల 



రుక్షిణి పతిశతక ము, ౨(6. 

న కృష్ణ ముకుంద యన్యనిక, బాణతనంబునకొ 

వినుతిసల్పినం గాచితి రుకి తపతీ. 50 

శ వై తలచేలముల్ మిగుల'వేడుక్ర ము మ్రుచ్చిలి తెచ్చి 

పారి న త్యాతతమానభంగ మున న నానేతకీర్ష లం 

కేయుచుకా మనో, జూతసేతనంబులకుం జూటు, 

గనుంచ కపాలమందునకా, జేతులుమోడ్ప వస్త 

ములు శీఘుత నిచ్చితి రుక్షిణీపతీ, ర్] 

, చిన్నతనంబునకొ విసవుచేవునం బాలనొసంగు. 

పూతనకా మన్ని గౌనంగంజేనితిని మద్దులంగూల్నీ 

తి బండిసాకునక్కా భిన్నముగాంగందన్ని తి వలీ 

రుత నీచరితంబు నెన్నంగాం బన్న గభూవణుండ 

యిన బాల్చడ నేర్చు నె రుకిణీపతీ. ర్2 

: కొన్ని దినంబులజ్ఞ తను గొన్ని దినంబులు శై శోవం 

 బునక్కొ గొన్ని దినంబులంగనల కూరిమినికానుటి 
కొొంతకాల మ ఎత్యున్న త చింత చే వగలనొందుచు 

నుందురుగాక నెన్నంగా, నెన్నడు మీాసదాబ్ద 

ముల నెన్నరు మూర్జులు రుక్షిణీపతీ. 58 
. నివెధనంబు బంధుండవునీవె 1 సఖుండవునీవె తల్లి 

యుక్, నీవె గురుండు దాతయునునీవె శరణ్యం 
డవంచు నెమ్మదికా దేవరవారిపాదములు దిక్క.. 

సినమ్మితి నింక్షనై న నక గావుము దేవదేవ వారి 

కంజవిలో చన రుక్ ణేపతీ, Fs 
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డా బంధువు లేమి చేయుదురు భార్యయుందల్లియుందం 

- డ్రియెననుకా బంధురసక్కృ పామతి శుభంబు 

మతేమయొనర్తు నుగ్ర నీ రంధ్రపరేతరాట్కృ 
_తదురాపదలొంద భవ వత్చ దాబ్దసం, బంధ మెతక్క.. 

_నన్యసదుపాయముగల్లునె రుక్నిణీపతీ,. క 

ఉ. పాణితలంబునందు మృదుభవ్యనినాదతేరంగయు 

_కృమౌొ, వేణువు వేశియందుం బరినీతములై నమ 
వ+శిఖండముల్, నాణెవుముక్కుము స్తెముగనం 

. . = బడ నందునిమందయందునకొ కి జాణతనంబుమిోా 

.. ఆరతిసల్పినదేవర రుకిణీపతీ, 66 

ఈ. కందసమానగాత్ర, పరకందఖనిత్ర మునీళకీరమా 

కంద మురారి Fy వారి కందళిక వ్ర థికార్ద) 
_ ఛావుక, స్క_ందకుమారగీ తయళోకందర రథీత 
గోసమూహ మా, కందము జొవు మిాప్ర,జ 

_ లకందజకుకా గతి రుకి కిలీపతీ, “57 

చ పంకజప త్ర వారివిధి పారదభంగి నిరంతేరంబు 
న్యా తంకయుతంబునై వగలంచాల్చు శరీర మని 
 త్యమం చదక్కా గొంకక మోపదస స్మృతిని గోరిన 
వారలకుకా బరేతరా, ట్మింకరఖీతి. 'జెందదంట 
కృష్ణ మురాంతక రుక్షిణీపతీ. 5 

ఉ' వమితపంబు చేసానా కరీళుండు నందుండు. పూర్వ . 
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రుక్మి ణీవతిశ తకము. 207 

జన్మమం, దేమిమవోవృతంబు జను లెంచంగంజేసె 

నా గోపకౌఘ మే, మేమియొనర్చినో యవి 
యు నెన్ని కంజేయ విరించిళశంభుసు, తాము లక 

క్యమే వారిణతామర సేవణ రుక్నిణీపతీ, $59 

శ్రీ ననభూరిభూమిధరనీమల నండలనుండి సర్వ 
లో, క స్తవనీయవై భవముగాంచి ఘనత్వనిరూ 

ఢినొందు క్ర, వ్ల స్తనయిత్ను తల్ల జమనకా సుఖజీ 

వన మొందంజేయు మోకౌస్తుభ రత్న జంభ రిపు కా 
రుకశోభిత రుక్మిణీపతీ. 60 

మాధవ శౌరి కారి వనమాలి మురారి మనో 
౧ 

జ్ఞవారిని, రాఢవివోరి చక్రి హారి భావుకళీలి ఘు 
నాభమూరర్తి పృథీధర థారి సత్రివతివీతి నుధీర 
'చికామితస్తుత్క స్వాదుత రాకృతీ విబుధజాలకృ 
తానతి రుకి ణీవతీ, 61 
కొంకక కృష్ణళృన్ల యనుకోరికకుకా మతిబుట్టున 
ట్రుగా, శంకయొకింత లేక మురశాసన! మిావదవ 
దృ మాత్న్మలో, నంకముగాంగంజేయ నిసితాంగ 
తురంగుని దూరుచుందు!న, న్నింక భవత్స)సాద 
మున చేలుము దేవర రుకి ణీవతీ, 42 

. బాలత నాయశోదచనుబాలు రయంబున నాను 
చుక్ విలో,లాలకజాల మాంద్య మున కందనులీ 
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“న నూపస క్షజం, బాలముతోడ నందునినివా .- 
_ నము ముంగిట. నాడుచుండుగో, పాలక వేష థా 

. . రివగు బ్రవామనీవవు రుక్మిణీపతీ.  _ 68. 

ఉ. వకమతికా భవత్త్పరణ మెప్పుడుజేయక యంత్ర. 
_- మందునక్లా బెకొని కాలకింకరులుబాధలు వె ట్హైడి 

- .. శాలమబ్చినక్, శోకమునొందినకా గలదె చోర 
_ . “తబూని తుదికా సిబద్ధు: టై, కాకలనొంద నేమిటికి 

._ గంజవిలోచన రుక్కి సతీ. 64 

ఉ. బంధురసత్కృ పామతిని బంకజలో చన మూాపదా 
వ ప్లసంబంధిని జేసి నన్ని తరబంభముల కా విడంజేయు. . 

మయ్య! యీీో;దంధన మేలనయ్య!ఫల దాయక!నా 

.. యక నీవెదికయో, కంధరనీలవర్ష ననుగావుము. 
వేగమెరకిణీపతీ 65, 

ఉ ఆడుచు 'గోపకామినులయంబరముల్ మటవీంచి.. 

_ శెచ్చి బల్క్ పోండిమిమోజంగా గుబురుపొన్న . 
_లనెక్కిన దేవదేవ నక: వేడుకమోాటంగా చెవుడు 

- వీడకనేలుము పూర్ణతారకా. బా దనలాన్య 
కృష్ణ యదురాజశిఖామణి రుక్షి శ్రీపతీ, 

రం ఉ, అన్యుల చే; చౌవక్షప దాబ్దమె మాకికం దోడు : 

= నీడలా. ధన్యతనొందువాండ. మిముదల్బుమవశి 

_ త్తులవీడ దుష్ట్రర్శాజన్యులం జూడల. గామ్యముల |. 



రుక్ని శీవతిళ తేకము. 209 

సౌఖ్యవుజాడలంగాడ నన్నస, ద్ధన్యుల కాపదం 

బునిధి దాటంగనోడవు రుక్షిణీపతీ. 67 

. చసటంజెంది వేసములు వేయినిధంబులుగా నొన 

ర్పుచుకా, వీసముడబ్బుచొప్వునను వి_త్తములత 
గడించినకా దుదికా గాసును వెంటరాంగల దె 

కాండజనేత్ర గణించినకొ భష ద్భాసురపాద 

భ క్తి వసువారముగక్కు వ రుక్షిణీవతీ, 68 

. కలిచిన-' బల్క-వేమిటను_ జేదలపాలిటిదై వరా 

య నికొా గొలచెద నింకనైన ననుగూరిమినే 

లుము చేలవేసియుకా బలుచంననంబునీకు నిదె 

పొల్పడకుండు నె లోక్రనుందునకా, బలుచలమేల 

నావయిని పంకజలో చన రుక్షిణీవతీ 69 

. సుందరఫాలమందిడిన -చొక్క-_పుంగస్తురిచుక్క.. 

యందు నం,దందు నుయాలలూగుచు సమంవిత 

కాంతిని రావిరేక చన్నొందగ నందమందిరము 

న్ ద్ద ననుందముగా యనశోదనా,నందముంజెందల 

జేయు యదునాయక్ర శేళన రుక్షిణీపతి. 70 

* ఆసల6 జెంది విత్తముల నస్యులకీయక యంత్యమం 

దునకా, గాసునుజెంద లేక నరకంబులనొంది తవీం 

చుచుంద్రునీ,దాసులునై నిఠరంతరపదద్షయభ క్రి 

వెలంగువారికి కా వేసట'లేల చెందుయదువీరరి 

_ ఖామణి రుక్మి ణీవతీ 71 

114 
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ఉ. భూతతికి ఛాతవై. స్థితివిభుత్తమునొందంగ నచులీ 
.. తుండవై, ఘాతమునొంద ళూలివయి గణ్యత 

__ నొందుసము నరూఫునిక్,మాతరమానుతింపనిను 
| మాధ వనీపదపంకజద్భయింం, జేతులు మోడు నింక 

నను చేకొని కావ్రుము రుక్షిణీపతీ.. 72 

చ, పరువులుగోరి వి త్రములపాలిటి యాసలనొంది 

_ మోహసం ॥ నరణము చేత చిక్కుపడువ్యర్థపునాదు 

మది భవత్పద్యస్మరణముచే నిరంతరము సద్దతి 

. నొందంగం జేయయుము య్య'యో,నురవర మానిజాతన 

Fr తశోభితపద్యుగ రుక్సిణీపతీ. 78 

చ క్రతుళతముల్ మునోవారముగా నొనరించిన 
న సతతంబు స సు, వ్రతములొనర్చినకా నురతరంగిణి 

గావాన మా చరించినకా గాతుకక మోపదంబు . 
- లను గొల్చుటకుకా సముమానె "యెన్నయగ్యాా నత. 

= “ నురమౌానిజూల నిసునమ్మితి నెమ్మది రుక్మిణీవతీ. 
ఇ. సరనీజి నేత్ర, మిాకథలు నైపక దుర్తో తికర్ల వీథి 

"దొ, స్తరతెరభుంటి కారవము - సల్పినరామసవీరు 

- మున్ను సృత్మ_రుణదలిర్చశేలితివి కారుణికో త్త తమ - 

 శావకీనపృత్స రణ "యొనక్చువారలను. సాకుట. 
వ్ కష్ట్ట్రమె రుకి కి ణీసతీ. . న్్ 7. 

ఈ. అష్టమిరోపోణీభమున నంచితలీలల రోహిణీను / 
_. దృత్యవ్రమగర్భమందున రయంబమరళా జనియిం 



స్తీ శీపతిళతకము. 211 

వర్మా కృమంబుస సకొ శ్రిప్టజనావనం చెలనేంచేరనడే 

వర రక్కి ణీవతీ. 76 

. ధీరదయాసరిద్వర సుధీరచిత స్తవ మౌసిచిత్త కా, 

సారసితొంగ చారుతరసారసలోచవ ఛ్క్తవా 

రమంచారథ రాధరోద్దరణ తారక రాడని హేఇలన 

శ్రీయా; పారగ తాస్యమండలళుభింకర శేశన రు. 

. మాచరణంబులకా మదిని మేలొదవకొ బచరించు 

పాని కు,గ్రావద లేలచెందును బుథాపన లో;ఖ9 
లోచనార్చినం, దీవన మొ వంజింళటు లతిత్వరితం 

బున గాక నిల్చునే, పాసవిదూూ ౪ క్భృవ్ల గాది 

పంకజలోచన రు కి ణీవతీ. 78 
, పొపను నాందు చేళం బరివంథిభ యంబగు వేళ 

భూరిఘో, రావదలబ్బు వేళ విక చాంబుజలో చన 

నీవు భ_క్షవ్భా, త్తాపములక్షా మరల్చి నిరతం 
బవనంబొనరింతువందురో, తాపసచి _త్తగోవాయది 

తథ్యము సేయవె రుకి కి ణేపతీ, "9 

. ప్రాణభయంబు చేనయినం బావసమాగము చింత 
నైన నిన్రాణను చేత వై న నుక్ళత చతిపత్తిని 
నైన సద్విని, చ్రా దాణమనంబు చీ మిము నిరంతర 

౯ మెవ్యండు సంస సారేంచు న్మాబొణ భ వత్సేదాబ్దము 

౨ లచక్తి_ వసింపంటె రుక్షి ణీపతీ. 80 
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6 మిమ్ముల: గొల్చి నమ్మి మనుమేటి భవాభియుతా. 
. _తృుండైన గర రృములం జెందం చెట్లన నమందనిహ 

=... త్పరసం ంస్థమైననుం) గుమృరపుర్వు పంకమున గుం. 
“దున నెమ్మది నెంచిచూడంగా, నిమ్మసి దేవదేవ 

- రజనీకవిలోచన రుకి ణీపతీ. 81 

ఉ.*దీనళ రణ కృష్ణ నళే చేవముకుంద మవోనుభావ 
ద్కున్దైనవగర్భసంహార వముదావళరతీశయంచు మి 

_. మలక మానసమందువేండిన నవందదయాము 

తితోడ డ్రావదికొ మానముగాచి దుర్దశల' మా. 
న్పితివాగప రుక్ని తీప తీ... 99 

| ఉ నిత్యని౮' దినుధ్యాలయ నిరుణ విశ గనివాసవేదస, 
రార తూలధనంజయ సఠ్వభూ 

-భూత్యురువర్త రృనాంతకరభూతపతివ్రము 
కార్ కూ ప ప్రత్యయరూవ నిర్మల ? నిరం 

a జన మాధవ రుక్మి జీవత. en _ 88 

మ్మ కరమనుర క్రి 'మిచరణకంజము. లాత్త దలంచు. 

. = వారికికొ సురుచిరమోతనంవదలు చొప్పడు'టేమి 
_ . విచిత్రమాభవుచ్చిరతరవై రభావమును జెందియుం 
: టై జై_ద్భముఖావనీపతుల్, పరమపదంబు లైళొనరె . 

న. _పంకజలోచన శకి కి శీపతీ.. 2 ఎ వక్త, . 

ఊఉ, దండము కృష్ణ నీకు యమదండన న మింకిటంజేరనీకు : 
=. వీ, దండయొ రత'కేకు హరిదాసు ని  నక్షావిడంబో 



రుక్షి ణీపఠరిథతక్రము, 218 

కు వోవతు త్కాండచయాపరాకు భవకాననసం 

స్ధితి బల్ చికాకు వే దండమురీతి నాకిక ముదం 

హోనరింవుము రుక్మి శీపతీ, 865 

: చశ్రము ఖామరుల్ వినుతిసల్బ్పంగ నట్టైయపార 

సత్కి_)/యకా జ,కృముంజేతంబూని రఛసంబున 
న క ము సంహరింప స్కీకష్షిక్క వికాస ముప్పతిల 

వారణనా థునిగాచునత్కృపో, పక్రమ చేవ 

దేవ వారి పంకజలోచన రుక్షిణీవతీ. 86 
. శారద మేఘపారషిణసిళొకరపారద కార దానిలా 

వోరతుపూరకుందశ రహోరళ తారక కార తొారమూ 

రారివరామరేభరజ తా దిపటీకసమానళీ ర్రిసంపూ 

రి దిగ్ని భాగసు సంరవూదిత "కీన్ రుకి క అబీపతీ. 87 

. టయదోనాథ్ర కృష్ణవురువారా కము ఖామర వం వ్య 
చక్కి నారాయణ వేదపద్య కరిరకుణ శీశ్రవ శౌరి 

ఘోరడై, తేయసమూపహాభంజన సుధీనుత మా 
ధన దేవదేవ పుద్దాయతనేత్ర వాటకసమంచి 
తశాటిక రుక్కి ణీవతీ- 88 

. దాసచకోరచం ద వారి తామర సేమణ భూరివా 

సభఘో, రాసురవారసంవార దయాకర శేళన 
చిన్నయాత్మ కం,జాసన పాక కాసనముఖామరవం 

ద్య స నిరంజన స్వభూ,7 స సురరూపచత్ర క మురభం 

జన శ్రీధర రుక్కిణీపతీ 89 



914. భ్ _క్రీరసళతకసంవుటము. 

టీ. వోటులతోడ నాటపరిపూర్ల వికాసము తోడ నా 
౨ డుచుకా, జాటునశేగి కన్ను (గవంజక్కంగగీటుచు 
. మాటిమాటికికా నీటుదలిర్ప నగోపరముణీమణి 

. వంక్తుల వెన్నదొంగవై, బూటకమొంద చేన 
వారివుణ్యవురాతన రుకీ ణేవతీ, 90 

_ ఉ. మామనవికా చుదింగోనుము మామతసంస్తుతశీ 
"ల పూర్ణిమా, మారుచిరాస్వ శౌరి హరి మామ 

1. నన వ్రదదానలోల పూ మామలచేల కృష 

యనమామపిత వ ప్రథితవ్రభావ మే మా! మిము 
సన్ను తింప(గను; మావకడ వము రుక్షీ ణీవతీ, 01 

ఈ, వార మనోజ్ఞసంవిదుపవార నుదాంధసుకారివా 
. ర సంవోర సమ _స్రహేయపరివోర విరించిపు 
._ లోమకేళ మా, వోరమణాళ్వసన్ను తవినోర 

నుశోభితవశ్స భాగ నీ హరముయూఖవృ క్త క్ష హారి 
_ యంచితనామక రుక్తీ, తీవతీ. 92 

చ. వకసముఫోకి లోవాము సువర్ల తంజెందునటుల్ 
ప భవత్క_ ఛ్యావిరచిత మైనపద్య మదివిక్టు శు తమూఢజ 

_ .నో_క్రమైననుకొ సురుచిరమై చెలంగ్ పరిళుద్ధసు 
. వర్లతః బొందకుండు నే?, పరువడి వించినక్ వి 
కచపంకజలో చన రుకీ కిణ్పత్తీ . 98. 

చు పరమముసీం ద్ర నండ్యమురభంజన కృష్ణ హరీ ము | 
కుంద మం,దరథర. దీనరకుక నుథారసభామణ 



రుకి శీపతిళశతకము.. 216 

చంపకోత్సలా, _ప్తరుచిరమాధు వరీభ రితభాపిత 

ఛానితసూనమాలికా, విరఏిత పూజై కొనుము 

వేగ జనార్దన రుకిణేపతీ. 94 

. పొందటు నిర్గణుండ నుచు గొంద అమేయగు 

ణుండవంచు సి న్నందురు నందు నిందు ననయం 

బును నిశ్పితబుద్ధిలేనిను ,మందజియో గ్య మార్లము 

ల నందంగంజేనో భవత్కృ పాయుతిక్, మందతం 

బాపి బ్రోవుము రమాధివ శేళవ రుక్షిణీపతీ.. 95 

+ వమూయనుగూడి లోక మనమా* (యనవై ఖరిగూర్చి 

యబ్బయ, మాయనుమాయనుక్ వచనమూ 

యన యాయనయక్షా 'మొదబ్లరువూయను నాది 

గాంగంబదమంజరియు ౯ నిఖలార్థజూత ముక ,మా 

యనె వెంచియంతయును వూయఃగంబేనినబేవ 

నీవయి కా,మాంయనుర_క్లి నేర్చరునుమా యని వేం 

జెద రుకి జీవతీ. 96 
- వమనియేర్చరింతు మది నేమనిపాడుదు యుపృదీ 

యనూ, యానుహిమంబుం గన్తానంగ నంబుజజ 

న్మశ చీపతీశ ము, ఖ్యామర రాజిశేనియు నగమ్య 

ము వి_స్తృతఘోరపాతక,సోమ మడంచి నన్ను 
దయ(జొడుము కేశవ రుకి ణీవతీ FF 07 

* కృష్ణు ముకుంద శౌరి హరి శేశవ మాధన వా 
సుదేవ చం, దోష్టక రాంబక ప క్రలితోరువి చి త్ర చరి 



aie a భో కకసకతథనంవుటము 

త్ర భూరికా జిష్ణువివోర నందసుత ేవకరశ్షోక 

కేకే స్క త్మన సుమంగళాంగ వారి గీవృతి 
. సన్నుత రుకి, ణీవతీ. ఎ లి3్రి 
4 య 2. దాంటంగా. 

“నోవకతళో భ జించుభువనోద్భృవశో భనపాదయు. 
+ గృముక్, బాప తమువతంగదళ పాల్పడ మామక 

 మౌనసంబునకా, జాషగదడయ్య యోభువనసుం . 
_ దరరూవక' రుకి క్రిణీవతీ, 99 
అ . యోగము లెన్సి, దింట నవయోగము చెం వలనీక 
“చక న క్రనం, "యోగఫజీంద్రను స స్తకము నూర్ధ ్టిము6 

జేన్ ఫణాసుథా ప్రీ వచే, నూగంగనీనిచేహూముల 
నొ వ్వుమునీంద్రులచి తృవీథులకా, రాగిలుపాదవ 
“ధృము. శిరంబునం 'జేర్చుము. రుక్షీ ణీవతీ. . 100 

ఉ యాదవరాయ భక్త క్రవరయాదవేరాయనుపౌత్రు. 
_. డక్ దయ్యా. శ్రీదగుణాభి రామజన కేఖరసుం వర 
: నూరివుత్రుడక, విరాదయరానుయోగియను మే 
లగునామముగన్న నేనువిా, మూందగ యదు 
ముల 'మేలుగనందూము రు _క్రీణీపతీ,. 101. 

దకికైపలికరోకము నుపూర్షము. 



ఫ్ 5 క 

ఈశతకము రచించినకవి శిష్టు సర్వ స్త్రి. ర 

యన సరషకొమదాదిమహ్మోప్రబంధ ములు ఛౌనీన ప 

ద్దర్శనీపారగులగు శ్రిశిహ్ట కృష్ణమూర్తి కానీ గారి కు 

మూారుఃడు, వాసిష్టగోత్రుండు, ఆప_న్తంబసూత్రుండు. 

కాసలనాటి వైదికట్రాహాణుండు. 

శ్రీశిష్టు కృృష్టమూూ_ర్తికవి సంస్కృ తాం థ్రముల 

యందు బవా గ్రంథములను ర-చించి యా కాలమున 

సుప్రనీద్దము లై యున్న మాడుగుల, శ్రీ కాళహస్తి 

విఠాఫురము, కిళర్తంవూడి లోనగు సంస్థానముల యం 

దమితగెరవసణత్మారముబ నండి యనన్య సాధ్యము 

గు ప్రజ్ఞావి శేషము చే దిగ్ధజమువ లె విజ్బంభిం వి చరిం 

చినటులం చెలియవచ్చుచున్న ది. ప్రశృతళతకక_ర్త 

యు కృవ్ణ్నమూ_క్రి?, శ్రీ గారివుత్రుండు నగు నీసర్ష్వ తా 

(స్ర్రీగారు తండ్రియంత లోకవిఖ్యాతవి ద్వాంసులు 

శాకపోయినను ఉభ యభావలలో సరనమగు సాహి 

త్యము, అవథాన్ననై పుణ్యము, గృంథర చన్నాపృతిభ 

కలవారై కొంత కాలము కాళహాః న్తిసంస్థానాథశ్వరు 

లగు శ్రీదామెర వేంకటపతి రాజన్యుని యాస్థానము 

నం దాదరసత్కారముల నొందుచు నుంణైను, 



218. 

ఈజ్ఞానప్రనూనాంబికళతకము. శాళహ _న్సివారియా 

స్థానములో నున్న పుడు రచింపంబడినది యే. 

- సర్వశాస్త్ర తనతం డ్రి గారు గతించిన రెండుసం 

వత్సరములకు అనంగా. "శ్ర॥ శ॥ 1872 సంవత్సరము. . 
నంగి _క్తికేముడయ్యను, ఈయన్నవ్రానీన పు_స్హక 

. ములలో జనాదరణప్మాత్తమైనది యమరుక ఆంధ్రీక 

రణము, ఇది చిరకాలము, కీ, క్రింద ముద్రితమైనది. ఇవు. 

. డీప్ప పతులు నై తము లభించుట లేదు. జ్ఞ బాన పృనూనాం 

చిశౌళతకను నిర్దష్టముగ ఛాలా శోసతముగ నున్న 
ది, కవి యుభ యభావలలో నిరంకుళుండనుట కిందలి' 

పద్యములే కౌర్మాణముకాగలను. తెలుగుభామ. 

లో నిట్టి సరార్టంగసుందరములగు శతకములు చాల 

యరుదోగా నున్న వనుట సత్యదూరముకాదు. ఈళత 
కమును జక్క_సంస్క_రించి యీా+భ_క్షిరసళ తకసంపుట 

మున కలంకార(ప్రాయముగం 'జేర్చితిమి. 

| ఇట్లు, 

ast = వావిళ్ళ. రామస్వామిళాస్త్రులు 
986 1.190926 ( న అం జస "సన్స్ 



శ్రీకస్త 
విషు సర్వ వూ నైక విర-విత శ్రీ 

జాన ప నూనాంబికాశ తకము,. 
వహ 

శా. క్రీమద్దామరవేంకటతీతిపతి “తేమరికరప్ర క్రి 
యో, ద్రామాత్మీ యదయారస ప్ర సరనిధ్యున్మంజూ 

లాపాంగవీ, వామందస్మితసుందరాస్య మెలమి 

నన్సట్టం బ్రత్యత మై సామంజస్య మెసంగయబ్రో వు 
ము ననున్ జ్ఞానపునూనాంబి కా, 1 

వా, శ్రీమాన్యం బగుకాళవా స్టినగరీ కీముంబున న్పజ్జ 

న, మేవముప,కీ యం గనార్చుచు న్పకలశళ_శ్తిసోమ 

ము ల్లూల్వంగొ,లై సమాన్యస్థితి నున్న నిన్విడి చి "నే 
నన్యాశ్ర యం బొల్ల నకొ, సామాన్యంబుగ 

జూడకమ్మ పుడమికా జ్ఞాన, =. 2 

మ. దిగధీళు ల్నినుం గొల్చి రక్కసులం బ్రోదిం దో 
లీ యాత్మృవ,థా్యానగతిం గాంచి సమ _సుభాగష్థ్యము 
ల సన్ధానంబులం బొంది రె న్న వేమాట లిలే 

ల యంతయును నానావాంఛిళార్ధావ్లీకై, జగతీ, 

_ సంతతి నిన్ఫజించునుగడా జ్ఞానం... g 
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య. పరమానందముతోడ నిన్ను మదిలో భావించి 
సేవించి స్క ద్యోరము ల్లాంచి యగ. చలుఖ్యు 
లవావో వా రాళ్యుపన్పర్శన, స్ఫురణాదిం ద్రీథ 
జెంది రీవ్ర. గరుణం జాడంగ దుస్పాధదు _స్టర 

- దుప్బ్రాపములేలగల్లు జగతిక్షా జ్ఞానం. 4 

శ య, భరణిం గల్లినగొప్పగొవ్చపదము _ల్ల త్తద్వి శేషం 
" బులుం, బరికింప న్మ ది దోంచె జింటెకి నిను నా 

వించి సేవింప న వురుషార్గంబును గట్టు నంచు 

ను మనన్ఫ్యూ, _ర్తి న్మచెంతు న్స గదా సరమాథా 

యక సత్కటాయకలతా జ్ఞ జూన 2౪ శ్ 

చమ, తరమే సీనుహిమంబు లెన్నగ నసద్భావంబు 
లేపండ న్య , స్పక్రమామ్నా యము లాటునుం గని, 

F -తలంప స్ట ను స్ట న్టపు క శియకా, దిరమై మించుపథం . 

. బునం దగు ఏ నళీతిన్యాసము. శ్సేయు. భా స్వర 

మంత్రేజ్ఞులం ద్ర్యోచితీవ కదవే జ్ఞాన. 6 

వు, కలుము ల్నిత్యము లంచు నమ్మిమదిలో గర్వించి. 
న -యిద్ధారుణిం,. గలమూఢాత్తులు నిన్ను గాంద. 

= .తు సనంగారాక నీచే సెవలం దొలఃగింపం దలపో 

| నీ దుర్ణతులపొందుం జెందువారేకదా, జలజాత 
ప్రతిమానమాననకళా జ్ఞానం. ల 

చు అకలంకంబగు  -పీదునే సేవకయి | మూన్యాసావనూ. 
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ణిక్వమౌ,_క్ కికవం కేరువారాగ విద్రుమముఖా గీ 

_ యోజ్జ్వలద్రత్న యు, కృకరాంభోరుహపాత్రి కా 

కలన నిత్యంబు న్నినుం గొల్యరా, నకలావము ర 

సతీతతిం దనువవె జ్ఞాన, .. ణి 

మ, చెలువ ల్నిన్నొకసారి చేరి యెలమి న్పేవింప 

సౌభాగకముం, జెలివి నృంతతి నిత్యసంపదయు. 

బారి చ్రతక్టిముం గల్లంటే,నీ లసద్దీవ వ్యదయాకటా 

తుముల వానీం గార్లు వంతంతకుకా, జలజూఠతా 

ల వతీసుతా! జ్ఞాన, .. 9 

థ్ ర్వీ మది. నూలుకోల్పీ సతతొ ద్య్భగ్భ_కి రి 

యు_క్షి స్హనా, శ్పర్య ప పకృము మొప్ప మెప్పుగను 
బరాజాొప క్రిం రచి యె,ళషర్యమ్రా ప్రీ 
మదంబుం జెందక సడాస_క్తి న్నముద్య త్తవ; 
శ్పర్యం బూనినవానిం బ్రో తువుగడా జ్ఞానప్రనూ 
నాందికా, 10: 

మ. లలీతంచె తగునీనావాోవుహిము వాలాయంబు 
_ వర్మింపంగాం గలనా నేనని యూరకుండ కిపు 

డీకావ్యంబు సేయంగ ని మల చేఇంచితి వీఛ' 
రం బడరు వెంపుం జెంది యిందీవర, స్థలనాపాద 
నలోచనద్వయకళా జ్ఞ జాన, == 1 

మ, చకితాలీ యజనాంతరంగ భ యనంసశ్తావనోద కీ, 



౩29. భక్రిరసళతకసంపుటము . 

“ య్యాధికమందన్మిత సుందరాస్య హీనురక్టీ ప్విప్ర,. 

. హితా క్షానం 0 
18 

మ. జయలకత్షీ కర మైననీమహిమ చే సంప్రాప్యము ల్సం ._ పదల్, భయము ల్దూరము లౌ నటంచు మదిలో = “భావించి నీసద్దయా, శయనుం గాంచి పియా . ర్థముల్లను టవళ్యం బేరికిం జూడ భ్కాచయని. మ ర్థూతనభేంబుభృత్సటలి కా జాన. my 

శా. అత్యాలన్యముః జెంది. నీభజననుం దాస శ్రే. 
ల యింత్రైన స్కద్వ ఫత్తానందము గటబ్బంజెంద శెప్ప్టడు . 
నం .న్సత్సంగతిం. గాంచశే నిత్యం బంచును సంసృతిం . 
దలంచి. నూనిత్వంబుతో నుంటి న్యా సత్యా 
- *దిత్యనుతా దయ వ్చ్రనువుమో జ్ఞాన. uu 
మ, కలరా నీసరివేల్పు లీజగతిలోం గల్యాణకల్యా 
.. తృ్మతన్్స్ వెలయింపం.. దగువా రటంచు సరిగా - 

. . విజ్ఞానముంజెంద్రి నే వలనొప్ప. నృవదీయ పాద ' 
యుగళీనర్తిన్లుక్లీవృ త్తి వై ,చలనంబరీదకయుంటిం = ర్రువగదవే జ్ఞానం. మర్ 
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se \( 

ళీనె మించి స్కదగ్గర్షస్తుత్యతే( గన్న వీభబజన సల్పం 

బూనితి న్నిత్యముక్, స్లన్తాధ్యతనుతాంఘ్రీ 
స్రోవంగదవె జైనం =. [6 

ము. స్టిరకీ రి న్వెలయంగం జేయు నియత శే యోని 

వానిశముం, బరగం వేయు సువర్ష రత్న ముఖసం 

పల్టీ లలం గూర్చు దు,_స్టరదుఃఖంబులం బా 

దోలి మతి సం తానా ఏసౌఖ్యంబులుకా, నరవి 

న్నించుచు మించు నీభజనమో జ్ఞానం, 17 

శా, చిత్తాయత్తనము లై నకోగుకుల వానిం గవార్చి 
భక్తాళికిం, వ తదృుగ్విభ వంబుం చేర్చి రినుల 

న్పండింపః7గా నేర్చి దు,రష్భ్భ _త్లంబు వ్లొలంగింపం 

'బేర్చి ఘనసంవిన్థార్హము దాల్చి నిస త్తం దెల్లము 

నేసి ప్రోవంగదవే జ్ఞాన, =. 18 

కొజంబాలంబును బోనిపాపముల నోజందాంశకుం 

 డంగ దూూరంచె. పోవంగంబేయ మెట్టు నెడం 

దీర్ణం బై తగం చేయ కశ్యావంబు న్స ఏ_స్తియుం 

దత్త ఇంబుననె చూప న్నీదు నీచ క, రాజం 
లో 

బర్చించు మవోత్తుం డోవునుగదా జ్ఞాన... 19 

మ.ననవిలుం గనుమంటలో  మిడుతకూనంబో శి 

మండింపం జూచిన జేజేగమి గచ్చువిచ్చయి కడ 

| 'ల్నేరంగం వెంత న్వసిం, చిన నీవంతనవంతలోం 
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గనక వానిం బూచిరా మేన న్కిచ ను న్ల్ల ఒత్తితి. 
..  నిన్నుతింపం దరమే జ్ఞాన, =. 20 

మ. అల కీ శ్రీ పట్టనకీమలో ౬ బహులసాలాంతస్థలోద్యా 
వం, కలో ముందచురుల్కి శోరకసను ద్ధూతా 

చనా, టి౬లిం గేలిక్ర నల్చు నిన్ను. గని - 
హెటింపంగ శకాలేమి న్కిచ్చలు నిం దెల్లరు | 

. _ గొల్వవచ్చిరిగదా! జ్ఞాన... 21 
! శా. చింళారత్నగృవాంత. భమున వాని న్నివ్వవి 

ప్ల్యాదిమం,చాంతస్థాయినివై జగంబుల సము. 
_ _ద్యల్లీల రకీంప న్య సంతం చొందంగ. జేయ నవా, " 

కథెవే యాథారళ శ్యాత్మ తళా, సాంతత్యంబున 
. నున్న దానవుగడా. జనం, Fr 
చు, . మనసా. చంచల మిం ద్రియ వ్ర తతి దుర్తాకపవ్చ 

త్తంబు ని;త్యనిరాబాధత మించు నీపదసవర్యం " 
శయ్య మెట్లు నయం బంది గృహించు.. 

"వాడ నమరాలో కాభినంద్యవ్ర భాం, “చనవ 
E _. శ్కాంచనరత్న భూవణయుకా క్షనం. 9g 

ము చలువ ల్నబ్దడం జిల్కుగట్టునకు నెంచం గనూంయతు. 
న నైమించు స్కీవెలమి న్చత్తుల యు త్తలంబులను 
నం మాయింవ న్నమస్తావనీ, తలవందోగోస్ట్మ స్టిలభోగ 

. భాగ్యముల. నందంజేయు మేల్ చూపులం;జలువ 
కిక్లగకేయ టబ్బురమొకో జ్ఞ జ్ఞానం. ఓట. 
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శా.వైలాసాచలనీమసంగతలసత్క_ ఒ్పఏద్రు మాకల్ప నీ 
పాళీ పాళివివారక్ళన, భుకరీ వ్యావారవీళాకళా 
లోలీభూ తవితం ద్రమం ద్ర రనవల్లోలంబ శేరీవనీ 

జాలా కీ డిత కొతు కాంచితమతీ జ్ఞాన... 26 

మ. సరళం టబైనమతంబుం జెంది నియ మాసక్తాత్తులై 
సంత తాం,తరవూజాపర మాద రంబుం గసియుద్య 

ద్భావుకజ్ఞాను ఛ్, స్టిర యోగంబున నిన్నెకొల్బు 

సుజనుల్ క్రేయోవిశేపా క్తి హె,చ్చ రమా 
వ్యాప్త నివాసు లె వెలయనే జ్ఞానం. 26 

ఛా. నీవే సిద్ధిని నివె బుద్ధి వనుచు న్ని రాష్యజభ శ్రి 
(క్రియా, ప్రానీణ్యంబున సంతెతేంబు నిను సంప్ర 

ర్థించు ధీరు లము స్థావన్వు_త్తేనునిద్ధిబుద్ధికలనా 
వాప్ప్రి నృమావళ్య యెో,షా వశ్యాదికలిలల నల 

యరే జ్ఞాన... . 27 

మ. నిను జిత్తేబున సంస్సరించుచు  నరణ్యానీసర 
ణస్టింతేరం, బున నెనం జనువేళ వ్యాఘ్ర చయ 

ముం బో త్రివృజంబుం దర, ఊునికాయంబును 

నింహూసంతతియు మ్రుచ్చు ల్క్బోవంగాం జేసి దా, 
_సనితాంతోన్నతిం జేయు దీవ కదవేజ్ఞాన,.. 28 

శా,పారావారము నీందశోక్య మని ఇప్ప న్వచ్చు 
ఛ్యాత్సీభరో, ద్ధారం బౌనని యెంచవచ్చు. నట్లులకి 
215 . 



226 rr _క్రిరసళతకసంవుటము య. 

. ధాత్రీ శ్రీస్టలీశేణువుల్ గ్ తారావారము లెక్క. పెట్టం -. 
“దగ బలో దర్శింప నీసత్క ళా, స్ఫారశ్రి గరి 

“మల్: గణింపం దరమా జ్ఞానం. లిపి 

మభ వదీయాంమీ ఫ్రనరోపవాద్వయమునం బ్రవ్యక్త 
భంగి స్విహా, రవిలాసని స్థితినుండి యెల్లెడల సర్వ 
ప్రక్కియ ల్తాని యే, కవళం బయ్యె మదీయమ 
త్య నింకం ద్ర్యోనుమమ్హా జన, _స్థవనీయో 

న్నతిం గబ్పంజేనీ యెపుడు ఇ జ్ఞానం =. . 80 

శా. నీవే దిక్కని నీదుస సన్ని ధిని నే నిత్యంబు నే నేవార్థి 
“నె, భావం బన్యగతం. బొనర్చక వనీింపం చెంవు : 

" దీపింప సం, భావింపం దగునమ్థ భ వ్యమతి సంప 
- శ్త్యాదుల నించి వ్యా, ఛానిర్ర్రాంతి నొనర్న . 
| 1”నెవర్టి రిక శ్రీజ్ఞాన లం న |. 

మ. నయవమార్దంబున భూవప్రజం దనుపంగా స్యోయ 
శ్ర శ్రీయాసంగతిం, చి, యసామంత' మవాో, వ, పథాన 

 వ్యోదయస్రే మాతితేకంబునే సేయ. యఫోలక్తి . 
ay జేయందగు నీయర్చల్ వ్రభుశ్రేణికు క " 
- యసం'థానసమేధమానకరుణా జ జ్ఞానం. 82. 

మ వెనకయ్య న్వలచేత ' ఊవలికయి Man 
_ హంవెన్మయ్య లా, లనలం-బుజ్జవ: మొప్ప నివ్రచు 

EE = మదాలస్యంబున నిల్చు సి “వెనుక: తక గామరో 

రే వ mn 



న పృసూనాంబికశ తకను., 227 

సుందరు ల్నీలిచి ర్రీనిం గవ్లొనం గంటి స్వి చ్చన 

నుం దాదృశరీతిం బ్రోవగచవేజ్ఞాన,.. 838 
శా, నీనామం బొక సారి నెమ్మనమున న్నెళ్కొాల్పినన్రా 

జస, న్వానంబు న్నిగమాగమో శ్రీ కీవదవీ నానార్థ 

నిశ్చాయక్ష, త్వానూన్మప్ర, తి భావి శేవమును నిత్యం 
బీకదా ఛ. కదుర్ , క్రానోచ్చాటనపాటవస్సు టక 

థా జన, °« శశ 

శా. సారంవైన భవద్దయారసమున న్సాధింపంగా 
నచ్చు దు , ర్వా రా రాతినికాయమున్సక లసంపల్లీల 

లు స్తున్ను గాం, చేరకా హాచ్చంగనచ్చు నెరికయిం 

నక్షా శ్రీ కాళహ ప్రశ యూ, బారత్నంబ మదంబ 

శాంభ వినుకా జ్ఞాన.... కిర్ 

ము ప్రసరచ్శీతలతావి శేషముల సంపాదించుమి న్నే 

టుర్యా, త్రిసతిశాంశము నౌదల న్నిలివియుం 

"దెం పదుతాపంబునకా, విసవు నేంతరి నీదు మోవి 

రసము న్వేమాలుం గ్రా గో లంగం ద్యాననీగా నిల్చె 

న (లోకవినుత్రా జ్ఞ జూన, ౪ 86 

థా న వ జ్ఞలకుం ల బ్రకృష్టధిషణాలీలావి శేషా క్రి 

య న్యూనో క్రి క్రీప్రథమానకశొ స్త్ర పదవీ ప్రోజ్జం 
భమాణ ప్రఖ్యా, ధీరళ్లామ్య్థ వదా వదత మును 

 సంధిల్లుంగహా 'కావక్కా  రాప్పాని్టనాగ్గరిమంటు 

గల్పుకతనక్షా' జ్ఞూునం౭* Fe UE. ey 



188 . భు _కరసకతకసంవుటము 

ము, నిరతి న్నీ పదవద్తవూజనవిథానిష్టాతుండై సంత 
తరం, బరసాన్యామరసేన నాదరములో నల్పం 

ల బుగా నైనం జొన్న రహిం జూడక యేకభ క్రీ 
నిను లోన న్నిల్చువాం డీచరా, చరసంపూర్ల జ 
గత్తతి న్మిగులు నోజ్జూన. .. లికి 

| శా 'పంచాస్తుండు త్వదీయసన్ని ధిని నీభ రం బ్ర య 

. వ్యుబలోం ౦ బంచ్యానస్త్రీం చెదరింపబోయి క త్రుటి 

లో భస్మ సంబు దానయ్య న, న్నుంచే యింతలు 

“వసా నంచు దయం. దదో్యోగంబునం. గన్లొనం, 

i . జంపర్టర్చకకోటి సించితి వవుక్ జ్ఞాన... 89 

శ పారావారను కాది లేఖనుదతీ పారంపరీగీతికాా. 

. పొశానంద. 'వురంథ్రి ధి వర్షసియత ఇపంచద్వివా. 

- _వోంగణో, దారామోదయితాత్త తృవాంధవసతీత 
..క్య్యాశ్రితస్వాంతిక, స్ఫౌకాశాకబికివ్ర ప్రమోద 
" ప ఖరితా. కాన. a a4 

నా. ఆహా మిక్కిలి... గల్లి బ్రి.యమన్న దీ "మహావాంకార : 

మా. మెండు వ్కి న చెంధును “లేదు. నక cn 



వస ర్త డ్ జ్ఞాన ప్కసూనాందబికశ తకము 229 

ప్రభ్యావె శ ర్యాహామి కావిశ్శంఖ లవివో రాత్భం 

తభితద్యువ, ద్యిశ్యా స్వేతర చండఖండనది శొ 

విశాంతజర్య ప్రథా, శశ్టష్టమ్ర తశ _క్తి వీవక 
5 దవే జ్ఞాన. ఇం 42 

మ. ఫల మొక్కి_ంతయు సీని వేల్పుల భ జింపకా దాన 

నేమా నటం, చెలమి న్నిన్నె సనుగ్కభ_క్రిపథ 
సౌహిత్యంబుతోం గొల ని, చ్చలు నన్నుం గన 

కున్న నెవ్ళ రిక శశల్లిలం బోషింవ ని, శృలకా 
రుణ్యకటాత వై భవయుతా జ్ఞాన. ., 48 

ఛా, శోణాంభోరుహాజై. త్ర తృ పాదయుగళీశో భాకృదు 

ద ఫ్న్క శ్రి జే కే శీవాసకమంజుగుంజితసమా' షృషావ 

దాత చృదుశ్వాణాకర్ష నమోదమాన హృదయా 

గచ్చ్భద్ద్యుషత్కిన్న ర్య స్కై /ళాలోకనవ్యాద్య నం 
_దరగతీ జ్ఞానం... 4$ 

చు. నునుమైచాయలు దాసనంవునన చెన్ను ంపూాని 

. మిన్న ందః చొ ,న్ననయమ్తుం గొని తుంటవింట 

-. నెలమిన్నం టొప్పంగాంజేనింం0 ఎఫునముల్లోకము 

గెల్చు. వళ్యముఖి వై పాల్పొందు నిక్రా గొ 
- ల్చెదకా జననీ సర్వడగత్చ మోదజననీ జ్ఞాన. 4 

చు. ఏ. కఫురంవు ని్భడె మాననంబున సమగ్రన్థాలము 
“శకాసరా నుపమాలంకృతి చన్లవం గటెకేటి న్తొం 



280 శ్వ కిరసకతకసంవుటము 

Er :బట్టుం బుట్టంబు స్కన్న్షవు _మెపూత భుజంటబు ల. 
.న్వెలయ నున్న స్టిన్నుం గన్తొన్న 'న్వ చ్చపుం 
.. ద్రేముకా గిరిళుండు వీడం డవావా జ్ఞానం ఎ... 46 

... ₹.జేజేరాయనితాల చెల్వమున మై ఇెలొరంద బల్వే 
= “లుఫుక్షా రాజాస్య ల్నలువంశలం గొలువులోనం. 
గొల్వ బృందారకో, ర్వీజోద్యూతవరిన్రు తాలస 
. గతి న్వీణాక ల న్మించి వాచాజాలాతిగవై ఖరి. 
" స్లెఆసీతౌ జ్ఞానం... ౨. 

- మ. భనవృష్టి. న్ఫువి సస్యజాతము సమ్మగ్న ప్ర క్రియ 
_వాన్తాల్కల్కెత్తి. నవా ద్యగ్యఫలం _లొసంగుగతిః. 
మ .. ద్వద్దావ్యానుకంపాకటా; _తీనికాయంబున. సరు 

: సంపద యదర్కుస్తా ప్రి గల్తీంచు దు ర్లనదారా 

మ, జయతశోబ్దం బొనరించుచు న్దివిజు లోజ న్గుంగల 
Ee “న్ని ల్వ దివ్యయమివ్రాతము సామగీతులనయంబు: " ౯ న్వీనుల న్నింపవ్బాద్దయ,కీ గన్ను లనంకురింపను ౬. రలకా దై న్యంబు నో దో నీ “నిశ్చ యసౌభా 
__ గరిమ నింత వీవకదటే క్ఞౌన,., “49. 

చే, సలుమాము న్నినుభ _క్రియు కీ న ంపంగోరి . 

ల వెళాష్తినీ కొలువ్రం గూటము. కేక: శావకద్య 
ఎ క గంకూరత్నపీ వూరసర?.... క్రలితో జాం రార 
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fe సనమ దం Ey ' 
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ఊమున నిక్కాలంబు దోలందగుం, జలనం బిం 
తయుం జెందకుండ జనని జ్ఞాన... 77 
ప్రీయము లలన న్నప్రియంబులని సం ప్రీతి 

నగ శైెందకే, మయినం జూచుచు నీయనుగ్ర 
పాముగా నాంతర్యమం దెంచుచు, సయ మొ 

క్కి.ంతయు లేక నిన్ను మదిలో భావింపంగా బుద్ధిని 
శ్చాయ మి మోజననీపా తార్ధజననీ జ్ఞానం. 78 

. సరసాలావనిలానస వోసర చనా చాతుర్యసు సైర్య 

ఖా న్వరదివ్యస్వరరీతిసంతతతతవ్యాసంగది వ్యాం. 
గన్వా పరిపాటేగణనావినోదవిలసద్భ వ్యాదరో 

దత్నృి తా, చరణాంభోజన తామర వ జహి ఈ 
జాన 4, 

79 హః 

స్ఫుట తొరానికరస్ఫురచ్చ్భు చిమణీ తో భాంక 
హో రావళీ: ఘటితో త్తుంగకుచద్వ యోంపరిలస: 
తృంజాత నా గారుణో, దృటకూర్పాసవిభాసమా. 
నకురువింద'కే ణి కాప్రోల్లస్క త్క_ట కోలంకృత్తపాద. 
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మ. అగరాజాత్మ జకావకీనకరుణాయ తంబు ముల్లోక 
“మెం, చం నీడై దై నమవోవిభూతివళ మే సర్వామ 

. రశ్రేణి వై, న గణింపకా ఛవదీయసద్విభవ వా. 
శ నాట్లు వర్మింప నౌ _జగతీనిర్భరగర్భగోళకలి 

“తాజ్ఞ్జాన... 81 
ac జల్పాకా మర కొమినీకృత కథాసారస్యలీలాకళా. 

. _ నల దం చితమందవాసలలిత సార్టెస్యావలోకా 

స హైప్యా. శకల్పా క్లేష్టసవాసి కాఘటనకృత్మా_దంబ 
|. జగ. తృల్పోద్యాననివోర శేళిరసికాజ్ఞాన, ==. 
॥ ఖా, సర్భాధీశ్వరతబ్బసోదరి జగజ్జాలాభ్ళినంద్యో కను 
“' శ్రీర్పత్యాదినుతాత్మ చాతురి తి త్రీలోకీసు ప ప్రసిద్ధాం 

గన్న్యా కర్పాషాకరణాళ్య స సుందర నినుక్రా ఛా 

poe నిరు చోసప్పుడుం, NX ద్నూరాగువకుంకుమాం 

.. కితకుఛా, “జ్ఞానం... ot Ee ag 

శా భ డ్రాపాదనముఖ్యమై తనరు నిభ కి క నమస్తా 
తా రసం పద్రాజ్శిపద మంచు నెంచి జగతీపాలుర్ '. 

దదాయత్తులై. నద్రూఢిక్ భజియింతు రేనటు 
ల్వుగాంచం, జాల. చీవ్యతిం, గద్రూజాతకలావ . | 
శంజనయనా జ్ఞాన. 34 | 
శు విడువ న్నీపడెసన్నతి శ్ర క్రమగతి. Ma క్షి . 
ఖం గడవ శ్లోక్షము స్ న్న it చెశాలం 



జ్లానప్రసూనాంబికళ కేకము 289 

ట్రైశ_్హం చై ననీసత్క్బృపం, గడువంత ల్లాలంగింప 
వమ్మ జననీ జ్ఞానం =. 85 

శా, చింతారత్ననివాసవాసరనికా క్రీ వ్రర్యుదా రాని 
కాకాంతాకాంతర కీమసాధువసతీ శారి మాభి రా 

. మద్యుతీ,సంకౌ పావహృతి ప వీణచరణా శత్రు చి 
దాక ద్ర ఠా, స్వాం తొంతర్విలగజ్జగత్పటలి కాజ్ఞాన. 

ము. చెడుమార్లం బని యించుశకెన మదిలో. జింతిం 
వశే నెప్ప్వుడుకా, విడనాడందణగు చెయ్యు లన్ని 
యును నువ్విళ్లూరుచుం జేనితిం, బొడగానం వట 
పారతి న్మదిని దప్పు లూ క"క్కు_మడికా గడ 
కంటం గని ప్రోనుమమ్త దయ కో జ్ఞాన... 87 

చు. స్ఫుటమై నీకరుణారసం బెవనివై సోంకు న్వెసకా 
థాత్రివాం డటనీవీథుల శతు మధ్యమున నుద్యు 

' చ్యారివూరాంతరో, త్మ_టవీరీనిచయంబునం బడి 
న వెగం భ్రోతువా నీవె ధూ, ర్లటివామాంగని వా 
సభాసురతనూ జాన... 88 

EL 



శభ _క్రీరసకతకసంవుటము 

( గా సంతసం, చెఫుడుం' 'జేయంగంజాల నీమనుజ 

ను. పం చెంతే నొనర్చందగం, గప; బుట్టంచు మృ | 
జూ. క్రి వేనెలటుంగ నొక్కింతైన నీవివ్వు డొ క్క 
వరిం జూడు మేతుకోదడితదయకా జ్ఞానం... 

ము, అమరీలోకము. వేళ వేళల? దగ్గీదాయ  త్తస్టితిన్నే. 

_వస్కల్ప మవోనందముతో డం గొలయిన. నీపా 

'చంబు లర్చించున, ట్ర్ మవోభాగస్థ్యము నారదా. 

.. గుదులకుం బాటింపం దగుంగాక ని క్కముగా. ని 

... న్లొాలువంగజూలరితరుల్ జ్ఞాన... ౨ 91 
వ "వశమా న్యూరృళువైనవారలకు నిక వాపు 

వె సవ సీ యగముం, 'బేర్కొని సంస్తుతింప _ 

మట్ . నీయత్రీణకారుణ్యలే, శశతాంకం బయి. 
నన్లి ఫింపక్ల' జగత్సంభావ్యిసృషి క్రి క్రియా కళ తానం 

చర లౌినద్యదరణా జ్ఞానం = వ. 92 : 

డ్ జయ మాతంగి! "మణీవిపంచివిలసత్స_ప్తస్వరీసబ్షు 
. ర్తి నయసంద్రా, వితమేరునై' లగత. నానారత్న వాః . | 
స పూరసం , చమునానాకుచిముద్యనీకతసనా సొ సదా? / 

మనవు కే, నూ జయ నిద్ధాతసను స్త స్తై దైవతభ యా. 



జ్షూనప్రనూనాంచికళతక్రము, 241 

యతవ్యాపారరంభాదిలా, స్యవనిలాసపోన్న తిదర్శ 

నాద్రుతిమతీ జ్ఞాన... 93 

ము. దయ యొక్మి_ం౦చుక నాపయి న్ని ఫిపీ నీచానుండ 

నౌనన్ను ని, ర్భయునిం జేసి నమ_స్సకార్య ముల 

నబ్రం బై నసాఫల్య మూంన్చి యనన్యాదృశ మైన 
తెల్సి దయతో నీంజూలు దీవే కదా, జయస మా 

దితదేవతాపటలికా జ్ఞానం =. 95 
చా పంచాస్యంబు వాయంబుగా సమదసంప్రాప్తాసు 

రృవ్రాతముకా, గొంచెం బైనను జిక్క_నీక దును 
ముం గోదండ పాండిత్యలీలాం చత్చాణివిలాసమై 

తనరు నీయబ,ంపుశ_క్షి న్నమి, త్పంచారాంచిత 
థక్టిసేన అలెటుంగుక్షా జాన. 96 

మ, కములాదేశకృదాయ కాకి యుగళీ కల్యాణభూ 
భృద్రుచి, కృమనిరోటనపాటవోరనిజయోగ శ్రీ 
సమే తావద్శాతవుణీవ+రవి రాజమాన గళ మిథ్యా 
మధ్యమా పూర్ణిమా, కమనీయేందువి భాసమా 
నవదనా జ్ఞాన, .- 97 

చు, కలరా “వేల్పులు పీకు సాటి యనంగాం గన్లోం 

గ లీ రేల పు ల్కులు నీవే నను బ్రోవంగావలె 
_  దొసంగు ల్బాజుంగగాం దోలీనా, వలన న్నేరము 

.. దున్న నీనుదిని జేర్చంబోక రథీంపుమి, జలజా 
తృప్రభవాంగనాది వినుతా జ్ఞాన, =, 98 
H—_16 
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శా, నానావువ్పఫలావళీనతతదానపో ప్రోల్లసద్భవ్యసం, 
: తానానోకవామధ్యనీథ్యుదిత విస్తారస్ఫురచ్నా 

ఖిక్కాధీనాశేకమధువ వ తీపర భృతీదివ్య శ్ర cf వన్నాఖ్య 
. దృసా్హనోద్యానవివశర కేళిరనీకా జ్ఞ జాన. 90 

శా, సందేహం బొకయింతయేని మదిలో సంధింస 
స్ స్మీవందాగు వ వ్ర జరత ణతీమద్భ శావ్రా వాతం 

... బవేతీంచి యస్పందృప్ర క్రియ నున్న వాది వ మను 
పకా భారంబు నీదేక దా, ఛందోనీథ వివోరలాలస 

: _మతీ జ్ఞానం .. 100. 
మ. లలిళాష్టాదళవీ 8 కాకలితలీలారూపవై జవ్యక్ళ, 

"శతృ్చల దానా ప్రతిమపభావనిలన తారణ్యవూరం 
- బుదొ ల్క -లలిం దాదృళ హేలలం దగు 
.నినుం గాంతుంగదా యింద ని స్కలుషంై 

_ తగుభ క్రియ, క్రి జననీ జ్ఞాన... 101 
శ్రా ' ర్రేయస్సంతతథామ. 'దామరకుల శీ 'వేంకటేం 

 ద్రాజ్ఞంలబ్ర చ్రజ్లాయత్, చితి సర్వకాస్ర్రి యిటు లొ 
|. య్యంకేనజ్ఞ జ్లానాంవికా, శ్రీయానుగ వాలీలం బ 
ఎ ద్యళత మారీతిం బలింపక్ జనుల సేయు కృస్థితి 
_ గెినిక్యలం త బ్రళ్నన్లిం నిం జెంది సెం నక్కల 

 కనత్ర సూ నాంబికళతకము నమా _ప్తము. 



క్ రిక, 
ముకుందశతకము వ్రానినకవి దూపాటి తిరుమ 

లాచార్యులు. అతండు లోహితసగోత్రుండు, దదూపా 

టికొండమాచార్యులు రంగనాయకన్లులకు జ్యేన్షుకు 

మారుండు, తిరుముల సింగ రాచఛార్యగురువర్యుని న్ధి 

వమ్యుండు. ఈకవి సంస్కృ తాంభ్ర ములందుం దనజన 

కునివద్ద విద్భార్థిగ నిరర్లళ పాండిత్యము నార్టించి కవి 

తాగచనమున మిగుల బ్రతిభగాంచెను. -ఈకని 

రావిపాటి రామశతకమను పేరుతో రెమాయణక శ 

నంతేయు ఒసపద్యములు 108 లో నిమిడించి వే 

ఉొకథతక్షను వ్రాసీయున్నా (డు, ముకుందళో తక 

మునందలికవిత విత్రమగుగమనికలతో మనోవార 
ముగా నున్నది. ప్రతిపద్య మొకని కేషముతోంగనాడి 
క్రావ్యమగు నడకతో వీనులకు విందుంగొలువుచు 
న్నది. కవితలో లాతణికవిరుద్ధములగు లోవములు 

గానరావు. 

ఈకవి నివాసస్టానము 'బాపట్లకు పది మెళ్లదూర 
మున సముద్రతీరమునందున్న ఓడరేవు. చిరకాల 
విరాకవి యటనుండి వయస్సుదీరినవిదపం దన యెనుబ: 

చవయీడు పరమవదవి చేరెను. ఈకవి సోదరుండగు 

"శేపూచార్యకవి ప్రౌఢకవి. ఈయన రంగథామ, నకరి 
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కంటి నృనింవోది శతకములు, శకుంతల ధనంజయవి 

లా సాదిగోయ ప్రబంభములు వ్రాసినాడు. మావి 

తామవాలగు స శేసాచార్యుల కీతిరమలాచార్యకవి 
యగ్రజాతుం డగుకతన మే మోకవిజీవితము నీవిధ 
ముగా 'దెలుపంగలిగితిమి. కనిమనుమ లివుడు ఓడ 
శవ్రలో నివనించియున్నారు. ఇంక నట'నేమేని వు_స్త 

కము లుండెనేమో విచారింపవలసియున్న ది. 

ఈశవి గతించి యిప్పటికి ముప్పదిసం నత్సరములు 

చాంటీనవి. తిరుములాచార్యుండు స్ఫుర్శద్రూవి యని 

యు ఆజాను బాహుండనియు సంగీత సాహిత్యవిద్యా 

కుళలు(డని మా సెద్దవాండ్రు చెప్పుచున్నారు, శతక 

. వాబ్యయములో చెన్నందగిన వానిలో నీముకుంద 
శతక మొకటిగ నున్నది, 

నందిగామ) . ఇట్టు భాహానేవడలు, 

శర. "శేహాద్రిరమణకవులు, కశావుథానులు, 



అట శ్రీరస్తు, 

దూపాటి తిరుమలాచార్య ప్రణీత 

ముకుందశతక ము, 

== ర్పువ్తువా-- 

90 ఆంశ్యనియనువద్య ములు. 0a 

క్ట శ్రీ కర లత్మీచి_త్త తవ 

ర సద్దుణజిౌబ్దికీకర కారు 

ళ్యాకర “శేబ్రోవిజీతవి 

భాకర దాతీణస్టయు_కృ భావముకుందా, 

క బందీకృతసుర బృందా 

మందస్మి తవిజితకుంద మహీతౌొనందా 

నుంచరతనుజితకం దా | 

నందితము-వికుంద నతసనంద ముకుందా, 

క, దనుజసముడాయగణి యో 

సనకాదిమునీంద్రపత. సజ్జనరయో 

వనజభ వాండాధ్యమా i 

వనరుహపత్రాతు. వివులవతు ముకుందా. _ 

శ, మూనవపాననశావమూ 

సూనేషుళ తాభిరావమ నుగుణపోమా 
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మహానిజనవా దయథామా 
చానవజనభీమ కుసుముదామ ముకుందా. 

. వవనజనుతపరిత్రోపూ 
కవిసముదయపోష రత్త స్టే ఖచితనిభూమో 
భువనమనోహరవేషా 

భవజలనిధిశ్లోవ. మధురభాషు ముకుందా, 
= కీతవతవత్త నేతా 

CY) Cy) టో. 

శతధృతిసన్ను తచరి త్ర కశినిభవశ్రై 

శ్ర తకోటిమదనగా శ్రా" 
శతకోటిధరారినివవాచై త్ర ముకుందా, 

- సురుచిరకౌస్తుభవోరా 
శరనిధిగంఫీర కామ సద్భ నూ ్రా-ర్రా 
మురరిఫువివినకు థా రా 
సురమునిమానస ససరోజనూర ముకుందా. 

వరమ మునిహృద యళరణా 
= పరిపాలితచేవవరుణ భవభయవారణా 

సురుచిర రత్నాభ రణా 

శరణాగతభరణ కనుల చగణ ముకుందా, 
_ బృందారకరిపుకదనా . 

ఎ వందారుబుథాళిన్భా దయవనరువాసదనా 

కుందముకుళాభరదనా . 

మందని తవద్దన' నుదనముదనముకుందా.. og 9 



ముకుందశో తకము, 

క్క సవినయవినతతనూజా 

సువదనజితరాజ ధరణిసురసురభూజా 

కవినుత పాదసరోజూ 

రవిశథతశత లేజ దైవరాజ ముకుందా. 

క, పళుపతినిదితవిలా'సా 

విళ దాబ్దనికాస వాసవి దుషాదాష్ళసా 

దశరథ రాబోల్లా సా 
దశవదననిరాస ముదితదాస ముకుందా. 

క, కమని యాంబుథ రాంగా 

కమలాపహృత్క_ములభృంగ ఖగపతురంగా 

విమలాంతేరంగ. దానవ 

సముదాయవిభంగ మానిసంగ ముకుందా. 

క. గగనమణిసుప్ర, వాపా 

నిగనూంతోల్లసితరూప నిత్య్రీపా 
అగణిత సుగుణక లా పా 

జగదవనధ్భతో,గృరావచావ ముకుందా, 

క, అనుదినరతీ తదీనా 

సన కాదిమవోమునీం ద్రసంభూథీనా 

కనకోజ్జ గలపరిథానా 

దనుజూర ణాన్టనలాభథాన ముకుందో.. 

న్ ద్యుమణికరోల్లజితాంబుజ 

రముణీయముఖ ప్రభావ రాజితే చంద్రా. 

247 
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కమలజభ వముఖవర్ణిత 

చ్ మదమకాం తాదిసుగుణ సాంద్ర, ద ముకుందా. 15 

అధ నీశనమాసవద్యములం, అయి 

క .. కులిశనరోరుహశేతన 

కలక ర థాం గాబ్దమకరక ల్పమహీ భూ 

వాలయవజలచరళేఖా 

__“విలసనృృదుపాదవినత వేద ముకుందా, 16 

క ద్రు హిణాండాంకస్థి స్టీసతేజల 

. నహనవయోనిధిసమారతా రావథభూ 

_.. గహనాద్రికములబాంధవ 

ప్ తుహినకరోల్లసితలోకతుంద ముకుందా, 17. 

క పారదశొరదనీరడ 

_“_ నారదమా ప సవర్వవగహయనజక. 

_ ర్పూశేందుకుందసుమశివ . 

___ హీరహిమసమానకీ ర్తిబృంద. ముకుందా. 8. 

క 'సురగరుడోరగవిద్యా 

__ థరరతోయడనిద్ధతపనోడువకి 
_ న్నరగంధర్వానిలకిం వ. 

== పురువస్తుతిపాత శ్రనుగుణ (గ) బృంద ముకుందా, 19 9 /. 

కు కమలాననమయోమవతీ . ee 

_ రమణాళుగ క రాధిరాజనయోశా 



ముకుందళ తకము, 249 

డవములేంద ద్రకర్చురానిల 

శమనాదిసుపర్భవినుతచరిత ముకుందా. . 20 

క్ర పీరాబ్దరాగమా_ కిక 

చారుముణేప, ప కరత పజాంబూనదశే 

యూరనుకుటాంగులీయక 
పహోరాదివిభూవభూపి. తాంగ ముకుందా. - 21 

-ఇఅర్రి శ్లోకరూవవద్యములు, అయా 

క, రామం రావణదనుజవి 

రామం జనకాత్తజాభిరామం సుజనా 

రామం వం చిత భార్లవ 

రామం త్య్యాం హృది సదాన్మ రామి ముకుండా, 

క, శాంతం సన్తునివృాదయని 

కాంతం వద దృజభ వాది సంస్తుతిభ రతా 

కాంతం స్టాఃి వీతసుజనా 

కాంతం తాం హృది సదాభజూమి ముకుందా. 

శ. కొండావాస వీచండా 

కాండోద్భవ కాండరూవ ఖగసంతతిరా 

ట్మా_ం౦ండమవోపహాన నునిశిత 

కాండ విదారితసనిశాటకాండ ముకుందా. 24 

స్ట గోమద్దోరుహగోయుగ 

గోమర్జితదనుజజాల గోకుల పాలా 
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గోమద్దోనిలయార్చిత 

 గోమజ్ఞారాధితాంయీ, గోజ ముకుందా. ల్రగ్ర 

శ శ్ర్రతివిదితగతిని వైక్షవ ee 
చతముద్ధరణంబొనర్చి మహీనొవ్చిన శ్రీ శీ 

యతిపతిని మతిని సతతము 

స్తుతు లతులితముగ నొనర్హు సుగుణముకుందాొ. 

శ్. వరతిరుములవం కాంబుధి 

పరిపూర్ణ సుథాకరుండు: పరమౌదా ర్యా 

కరుండగు నింగరసద్దురు 

నిరతముే సేవింతు మదిని నిల్సీ ముకుందా, 27 

క. అందం—ై కవిహృదయా 

_.నందంటబై యొప్పునందనం దనగుణస 

_'త్కందళతమనెడు వికసిత 

- కందకుసుమసరములిత్తు గొనుము ముకుందా. 

. అధి దశావతారవర్ణ నము. de 

గ శకులాశౌరము 7 కొని. 

.. నకలామరులెన్న 'చేదసముచాయము ఫో 
5 _ మకునిబరిమార్చి ప్రై బృహాకుం oe . 

_శ్రుకటముగా నొసగే పరమముకుంచా. 29 
క, . రమశాసురు లనోోన్యము_ . ॥ 

శ్రచుమున న జీ రాబ్టితరున గమటదుత్కకికా,. 
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గమశాకృ్ళతి మందరగిరి 
సమధికత వహింపలేచె సదయముక్రుందా. 80. 
ధరణీమండల మెల్లను 
సుర లద్భుతమందం జూంపచుట్టినగతి చా. 

బరగించిన హేవమాకత్షుని 

పహారియింపంగలేచె దం వ్ర్రీనగుచు ముకుందా. 81 

. డింఛకవిద్వేషినిగని 

_స్తంభ మున నృనింహలీలం చాల్చీ తునును వే 

అంభోరుహాసంభ వభ వ 

_ జంభౌంతక్రముఖులు వినుతినలువ ముకుందా. 82 

బలిడై తుని మూ:డడుగులు 
బలిమిని భూ దానమడిగి ప్రాబల్యమునకా 

జలజళవాండము రెండడు 

గులు గొలువవె వటుండవై వికుంఠ ముకుందా: 

. పరశువు గైకిొని నృవులను 
దొరమున ముయ్యొడుసార్ల దునుమాడి యళం 
బరుదుగ జగములుసిండంగం 

బరపవె భార్దవుండవగుచుం బరమమురుందా, 84, 

, దళరథునకుం బుత్రుండ వై 

దళవదనముఖో గ్ర దై త్యతతి నణంచిననీ 
యళమును గొనియాడంగ నల 
దశశతవదనునకు.నై నం దరమె ముకుందా, 86. 
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శ, ముసలవాలంబును 7 కొని 

_.. వసుధం గలదుష్టదైత్యవర్షము నెల్లక్ 
గనిమసంగండేని త్రుంచవె ” 
రసికులు కీ _రింపంగ బలరామ ముకుందా, 84 | 

శ కాంచి చతుర్తుఖషణుఖ 

| పంచముఖనవా్ర, ముఖులు ఛ్ క్రీమెయిం గీ. 

. _ర్తించంగ మెలగోడునినుే. | న 

| ల కద్ధార్య ల. 'క్రివరానుక . 

. శుద్ధాంతాంగనల వ్రతీము చూజలుగొన వే 

బౌద్ధావతారమున సుర 

. _ నిద్ధాదులుపాగడ భ్ _క్షసేన్య న ముకుందా. = వీ8 

క్ల కలికి మవారూవుండవమై 
- ఖలులగుమ్లచ్భులనుదునిమి శారణష్థమునకొ 3 
" గలిదోషముడతువౌగద 

సలలితభుననీల సుగుణజాల ముకుందా, 89 

శ, దశరూపములను బూని త్రి == 
_దళులు. నమోనమ యటంచు దచ్వెళల సీ. 

యశముం గొనియాడంగా దు. . 
శ్ర బావుదువ్రగాడె ద దయను ముకుందాంక0 " 



ముకుందళ తకము, 258. 

f దశమస్క_0ధపూర్వో త్సరభాగ | 
న ee 

గీ కథాసూచక వద్యములు, 

క, వసు దేవుండు దేవకియును 

సుజేవముఖుల్ నుతింప వాత్సీల్యమునకా 

ముత నినుబు త్రునిగాం 

గుసుమాయుధరొవ కన కోరి ముకుందా. 4 at 

క. నందయశో దామిథునము 
నందనుండవటంచు సిన్ను నమియుం బర మా 

. నం దాన్టిమన్న మౌ లోయ _ 

'జెందినప్రేమాతిశయముచేత ముకుందా. 48 

క, కృ ప్లా ప్థ్యవింయం దిలవై 

కృష్ణాఖస్థను జననమొంద కితవతతిని వ 

ర్ధిష్టాండవె. తునిమితివా 

యుస్లాంళుని కాశ తేజ మొప్ప ముకుందా. 48 
శ, సుజనచకోరను లలరంగం 

గుజనాంభోజాతతతి ముకుళతవహింపక్షా 

ద్విజ రాజవంశ శ రధికి 

దిషిజరాజన్ర కావె దివిజనీనుతే ముకుందా. 44, 

క, కలువథాషింతము విరియంగ 

విలనితపుణ్యాంబుజములు వికసిల్లంగ భూ 

తలమున శ్రీ కృష్ణాఖరిను 
. జలజకాపు నివిధముగొనవె సదయ ముకుందా, ఉర్, 



ah భ _క్రిరసళ తేకసంవుటము 

శ . నీచిన్నా రికరంబులు 

కీచారుపదాంబుజములు నీచిునగన్రుల్ 

సీచక్కందనము పాడంగసి న. 

_ . వాచస్పతివైనం బొగడవళ మె ముకుందా, 46 

శ, రాజిలుచు నిన్నుగోవక 
| శాజూస్యలు శయ్యనునిచి రాగముతోడకా 

 జ్రోబోయని పొడుదురంట 
- రాజీవదథాతు లోకరకు ముకుందా. = 47 

శ, రుచిరాకారముచే వివ. 
: . కుచయగురక్కనినిబట్టి కూల్చీతి వంట నీ 2 

పృచురప్రభావములు సుర a 

నిదయముగొనియాడ శోరదనీల ముకుందా, 48 

క్ర నిండిన తేజము గదురగల. 

FF  జండోగ గ నిశాళ హోవసంయు క్తుడవై 

బండిని సాల్చితివా న్ 

దండితనం చెన్న "నెవరితరనము: ముకుందా. ఢం 

(1 సల్లలితమృదులకరపద ం.. 

వ వల్లవములు దగుల నెలమి పాదా వ్రతణి౯ 

ముల్లోకంబులు ముఖమునం oe oe 

_ దల్లీకీ గనఖబుపలేదె దయను. ముకుందా. 50. 
శ చక్రానిలదనుజుండు నిను . 

-విశ్రచుమనః గొనుచు సోకే ధిజకురణేకా 



ముకుందళ తకము. ఓ2గ్రర్ 

శ్రక్రాదులు గాొనియాడ న 

వక్రతం గూల్చితివి భ_క్షవరద ముకుందా, 51 

, పలుకుల నమృతరసంబులు 

“బిలుకంగం ఖభాదాంబుజముల( జిుగ జ్లైలు ఫుల్ 

ఘలుఘలుమని మ్రైవంగ గం 

శతులువై వవె శై శవంబుదోంప ముకుందా. 52 

పన్నగ రాజునశైనను 

సన్నుతి జేయంగ రానిజన్నంబుల సి 

శిన్న (డు తృ పియు "లేదంట 

వెన్నలు మ్రుచ్చిలుట లెంతవింత ముకుందా. 58 

శ వాళ్సలక్థిముతో డను గో 

వత్సములను మేవుచుండి ప్రబలత మెజయ కా 

వత్చాసురుం దునునువె శ్రీ, 

వత్సాంకితవతు. సుజనపత ముకుందా. ర్& 

. ఒకళొండరితిగ భయా 

నకరూపముదాల్సీ తిరుగు నానాగతులం 

బకచై తుని దుసిమితి వౌ 

సకలా శ్రితజాల దివిజసౌల ముకుందా. ర్ర్ 

శ, ఖరుం డఘదై_ తారాథ ముం డజ 

గరగత్రిమార్షమున శెదురుంగా నిలువంగ ధీ 

కరకరముల. జీల్చవె చూ - 

పరు లద్భుత మొంద భ_క్షపాల ముకుందా. 
58 



ఏర. భి కరసకతకన సంపుటము. 

. శ్ర కాలియఫ ఫణిఫణములపై. oo 

హీలాగలి పాదచిహ్న లేర్చడ నటనకా 
వాలాయముగ నొనర్చువె 

. బాలిం దత్సతులు సుతులు సలుప ముకుందా. ర్? 

క వత్సార్శకతతి నజుః డతి ... 

౧ కుక్సితమతియగుచు నొక్క_గువానిడి. చన త 
_ ద్వత్సరము త _త్తదాకృతి. 

.. = వత్సలతవహీంపలేదె వరద ముకుందా. 58 
_ శ. నతుడై భయభక్తులనా .... 

. చతురాననుం డప ప్రమేయసౌొందర్యశ్రీ 

. 'యుశతావకరూపముగని. పు 

. స్తుతులొనరింపంగ' లేదొ సొలసి ముకుందా. 5 

“క. యమునాజలములం దోంగౌడి.. . 
కమలాస్యలవోస్య మెసం సంగం గన్లొని రచ్చే. 

_ లములంగొని మరలనీయవె . 

... _విమలాత్మకలగుచు నిన్ను వేడ ముకుందా. 60. 
| క, 'నురీపతి కోపాన్టితు[డై. 

_ వరుపోపలవృష్టి వ్ర వజముసై ౯ గురియుతణికా 

. వెజవకుడసి గోవర్గన . 

గిశియె. శ్రవె "యొక్కలీలం గేల ముకుందా. 61 

కే మానితయమునాతటభూ 

- శాననమున గోగణంబుం గాచుచు మురళీ. 



ముకుందళతకము. 257 

గానమొనర్చంగ బను వజ 

మూనవతుల్ గోరలేచె మదిని ముకుందా. 62 

క బృందావనమున గోవక. 

సుందరులను రాన కేళి సాక్కించి మహా 

నందమునం గూడియాడవె ' 

బృందారకు లలర సుగుణబ్బృంద ముకుందా, 68 

క. ముజ్జగములు కుదురుగ బల్ 

బొజ్ఞన ధరియించునిన్ను6 బొలువుగ వజయో 

పిజ్జనము వలచె మోవాక 

ముజ్జనముంన విటుండవను+-చు నుమత ముకుందా. 

క్ష న్తరుగడలను గోపికలును 

పరగంగ మధ్య్ధమున నుభయపార్శ్య్వంబుల నీ 
వరుదుగ నిలువవె ముండల 

సరణికా రాసోత్సవంబు సలిపి ముకుందా, 5 
క్, ముధ్దులుగులికెడువలుకుల 

వద్దికను భ్రమించి గోపవనితామణు లే 

ప్రొద్దు నినుగూడుదురుగద 
సద్దివిజనునీం ద్ర దేవసాల ముకుంచా. 66 

క పరిపరివిధనుల ఏ మెలయగుచు 

దురమున వృషశ ంఖచూడతుర గాసురకుల కా. 

బరిమార్చి దుష్ట్రనిగృవా . . 
మరుదుగ నానంంపలేచె వోరి ముకుందా, 67 

కక్ 17 



నగరి ఛ్నక్తిరసకోతకసంవుటము 

వ + వర్రాత్తుండగు కంసుం.. ' 

 డహ్రపనిగాంచి యోనువోత్మ చని మవో. 

విశ రృములగు బలకృష్ణుల న న 
'నస్రారత్వమునం బిలువమనంజె ముకుందా. 68 

క, వచ్చిన యమక్ర్రూరునిగని . 

7 . విచ్చేసె మవస్తుడ నుచు జేడ్క-వలిక్చక 
..... బొచ్చెములేని 'సవర్యల -. 
టి హాచ్చుగంచేసితివిగా'దె యెలమి ముకుందా. 60 

శ శ స్యందనమునం దొలుతను గా ను. 
: “ భిందిజలములను నీదులీలాగ్ళతి శ కా 

_నందింపందై. నకరూ,5ఈ క. . 

వందనము? నర్చి. చా సవరద ముకుందా, 70. 
( మధురాపట్టణనురుచిర . 
_ ౯౮ మధుశాధర లపుడు సీదుమననాక్ళృతియుక్. 
మం _మధురాలాపంబులు బవాుు 

. - విధముల గొనియాడలేదె "వేడ్క. ముకుందా, . 
/ కు క కంసముఖదుష్టభూపన్ఫ : 

-“శంసుల చశ్రాదిదివ్భ సాధనములచే _ 
వాంసతురగుండు. మేలన . . 

పిసనింపంలేచె జగము లెన్న ముకుందా. 7g 
: క జననీజనకులం గనుంగాని 

'వినయమున నమస్కరించి వివకాళ్లద్తం 



శ్, 

శ, 

ముకుందళ శతకము, 259 

బొనరించ యుగ, సేనుని 

జననాథుని జేయలేచె సదయ ముకుందా. 78 
బృందారకగురుసముండగు 

సాందీవునివలన వేదశా స్త్రంబుల నా 

నందనున నేర్చి గురునకు 

నందనునొసంగవె భళీ! యనంగ ముకుందా, 74 
కనికరముతోడ గోపక 

వనితల నోడార్చుకొబకు వాత్సల్యమునక్ 

బనువవె యుద్ధవు వజమున 

కనవరతదయాంబురాశివగుచు ముకుందా. . 75 

ప్ర్రూరులగు చైద్యనుఖనృవ 

వీరులను నిరాకరించి విశ్భజననియా 
శ్రీరుక్మిణీసతీమణి 
నోరూఢివరి గ్ర గ హించి తౌర ముకుందా. 76 

జాంబూనదరు విశాంగియుం 

గంబు,గీ తనయు విశాలకమలాక్షీ యునా 

జాంబపతిం చె హొన వే , 

యంబుజశరకోటిసుందరాంగ ముకుందా. 77 
. సత్రాజిత్తుడు తన ప్రియ 

: వుత్తికయగు సత్య నెలమి వూజించుచు..స 
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శ్చాత్రుండవని నీకొనగండ I 
_ . మిత్రత్వము జగములందు. మెణయ ముకుందా, 

శ, క. ఇందీవరలో చన నీ. 
- లేందీవరచికురవది ద నీశనుత స సద్రా టి 

నందద సధ్లణయగు కా 

లిందీసుదతిని గృహింపళేచె ముకుందా, Err) 
క కమనీయరూపళ్టునవి. . 

ఖ్ బ్రమసుగుణవ వతీలలామ పరమానందక్షా . 
.  రమంబోలు మ్మిత్రవిందను 

'నుముపొతమతి గో గొనవె మహిమజూవి ముకుందా, 
కు భగ్నంబొనర్చి నృవతుల = . 

: నగ్ని ప్రభనొప్వుశార్యమలర శుభక్రీ త్రి 
లగ్నంబునం 'కేళొనవే.. వ. 

. _ నాగ్నజితి లోకవూతనామ ముకుందా. 81 
క రుద్రాదు'లెన్న జలచర 

.. ముద్రితేయంత్రంబుం దునిమి మోవానలీలక్షా 
॥ భద్రా కమద్మనుగుణస క. 
న ముద్రం వైళొనవె కృష్ణమూర్తి ముకుందా. 82 . 

- శ. వనరుహలోచన చంద్రా... ౧ 
నన సద్దుణము ద్ర రాజనందన. యగుల. 

. త్మణ నటుగై కొంటివిగద ee 
జననాథులు మెచ్చ దివ్యచరిత ముకుందా... 88. 
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క, పోడశ సవా స్తరమణుల . 
వేడుక బరిణయమునొంది వివిథాకృతులకా 

గాడీ పరమాద్భుతంబుగం 

గీడింపవె నరకదనుజు గెలివి ముకుందా, 84 
ర్త పతిళు శ్రూమోమతులగు 

సతులకు నీకుదయమైన సవినయశేె ర్యా 
న్వితులగు సుతులగణింవంగ 

శత్రధృతిళ ర్యులకు వళ మె సదయ ముకుందా.8ర్ 
క, శిశు పాలదంతవక్టు, ల 

నిశితసుదర్శనము చేత నిర్జించి వెసక్షా 
యశము జగంబులు నిండంగ 

విశద మొనర్సితివి వేదవేన్య ముకుందా. 86 
క, అటుకులు కుచేలుం డొనంగంగం 

_ దటుకున భకీంచి లోకతతికందని స 
త్పటుతరనంవదలొసంగితి 

వంట నీదాసత్వ మెన్న నరుము ముకుందా. 37 
క, నిను శ్రావది కౌరవనభ 

ఘనపరిభవ మొంది కృష్ణ కావుమటన్న క్షా 
గనికరముతోడ వెబువకు 
మని యమయవటము లొస:గితౌర ముకుందా. 

క, నతు(డై బవాతరడై న్యా 

న్వితుండై భూసురండు నిన్ను వేడిన గృపముక్రా 
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'క్ఫుత్రులై నసుతులంగ; గన్నులు 

- బ్రతికించి యెసంగికౌర పరమముకుందా.. 

శ, చ్ర్కులు నిను మాగధులు భూ 

పతి నెటుగీ ర్తింతు రటులః బటుతరభ _కీ క్రిక్ 

. నుతులొనరింపవె సతతము ' 

న. చతు రాననవినుతపాదజలజ ముకుందా. 

అరి పోడళో వచారవూజ. oe 

క్ష . ఛ్యానమొనన్నెద మామక 

. . మానసకంజాతపీఠమధ స్టంబున ని 

_నూనదళమృదుపదంబులు 

" _మానసముననిల్చి శ్రీ శీళమాప ముకుందా. : 

క్ర ఆవావాన మొనరించేద న. 

శీ శ్రీవనితారమణిం గూడి చెలువారంగా 

_ చెవేగరమ్తు మామక' : 

“ సేవకుండని. కనికరంబు చేత ముకోందా. 

క్క భాసుర కాంచనమణిసిం ల. " 

వోసన మొనణదను బంకజావకృపరు. సీ 

వానీనుండవై. బో ద్ర్యోనుము . 

శ్రీ సతితోంనాడ? గుణధురీణ ముకుందా. న 98 
ఫు ముదమున నర. స్స మొసంగెద ... 

సదయుండవై. 'గొనుము  దవిసన్నురవరిళా 

39, 

91 

ee 
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విదురముఖభ _క్షవరచా - : 
మదనశోరోల్లనితరాపమహిత ముకుందా, 94 

క, విద్యాధరముఖసురనుతి 

వేద్య కృపారసని వేళ విశ్వేశ్వర శ్రీ 
విదో్యోతనై కొను మిడె 

పాద్యం బొౌెసరెగాదను భ_కృపాల ముకుందా. 96 
క. నాచి త్తంబుజవీరిని 

. నీచక్కనివిగ్రవాంబు నిల్చి నతుండనై 
యాచవునీయం బొనల్యొద 
వాచస్పతివినుతగొనుము వరద ముకుందా. 96 

క, అభయప్రద జగవద్భులే 
విభవసమసాగమూంత తవేద్య రమేఖా 

ఇభ రాజవరద క కొను 

మభిపేక మొనశ్చెదను క పాబ్టి ముకుందా. 97 
క్ర. నీతారమణికళత్రా 

రీతాంళుఖ రారశ నేత్ర తచిత త్రచరిత్రా 
వీతాంబర మొసరగాషం గాను Fr 

చేతోమోదాతిశయము చేత ముకుందా. 98 
క, కందర్చసదృశ విగ్రహ 

మందరసమా ర్య సంకుమదకలిత శ్రీ 
చందనమలం6 చెద. గై కొను స 
మందముగా మాన సాబ్ది మలర ముకుందా, 99 
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క్ర -మొల్లల జాజుల బొగడల 

మళ్లైలం 'వేముంతి పూల మరువక తులసీ 

పల్లవముల సంచెంగల . 

ఫుల్లాంభోజముల నేతు పూజ ముకుందా, 100 

క, భూప మొనర్చెద సర్వ 
ల? _వ్యాపక వద్ధాత గరుడవాహన ధర 

ఫ్టొవక లక్షీసాయక . 

. గోపాలస్వామి కృపను గొనుము ముకుందా, 
/. క్ష ఫీ శ్రిరాజనం బొనర్బెదం 

న గొరణ్యాకరరమేళ్ గై na) కొనుపారా. 

వార గభీరవరాత్పర 

_ నూరిజనాననక మాది సుగుణ ముకుందా, 102 

క క్షీరాన్నము దధథ్యోదన 
మారూఢిగ '౩ వడలు సుఖయ 4 లతిరస ములు నిం 

పార పులిహోర. పొంగలి. : 

' కరారిమి సర్చకుం గృవను గొమ్మ ముకుందా, 

క  వలాలవంగవరహిమ 

= వాలుకసత్క_9ముకచూర్ల వర్హితమగు ₹ తాం 
బూ లమొసంగాద 7ైకొను oo 

ద్దీ శ్రీలలనారమణ స్రయలకీల న ముకుందా, "104 

సం అంగీకకించి కృప ను 
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త్పంగరిపుభంగ గరుడతు 

రంగదయా సా్యాంతరంగ రంగ ముకుందా. 105 

క, నీతావల్లభ వలంగొని 

వ్రీతాత్తుండనై నమస్క_రించెదం గరుణో 

"చేతొంతరంగ మానుక 

పాతకను లడంచి బోవు పరమ ముకుందా.100 

ళ్, దూపాటికొండమార్యసు 

ధిపుంగవునకును సుతుండం డిరువులకవినా 

వీపవించీనాండ నీక్చప 

నీవద్యావళయొసర్చి తెలని ముకుందా, 107 

క, సతతము తావకనామాం 

వితళతకము జదువుజనులనిరి సంతతులకా 

శతవత్సరములు విభవా 

న్వితులుగం గృపసేయవయ్య వేడ్క ముకుందా. 

ముకుందళతకము సంఫూర్మము, 





ఫీ ద్ర ద్ర, 
వివశతకము బ్రా సీనకవినామము తెలుపుపద్యు, 

ములు మేము ప్రత్యంతరము ఛా సికొన్న మాతృ 

కలో లేవు. మాకం జిక్కినప,తి యొక్కటియే యగు 

టవలనసు ' నూటయెనిమిదివద్భి ములకు నందింకం 

గాన్ని కొజంతవడియుండుటవలనను వ్ర త్యంతరస 

పోయము లేకుంటవలనను రచయితను నిర్దయింప 

వీలులేకపోయినది. శతకక ర్హ వద్యములలో నివిషయ 

ములను బట్టిమాడ పీరశె నై వుండని తోచుచున్నది. 

చెన్నబసవండు, బసవేశ్ళరుండు, శివనాగుమయ్య, 

నిమ్మన్ష, భూర్లటి, ఉద్భటారాధ్యుండు లోనగువీర 

తై వుల నీకవిసుతించుట యయాయూహాకు6ం దా ర్యా 

ణముగా నున్నది. కవి వీరశై వుండని నిరూపింవ వీలు 

చిక్కినది. కవికాలమును గుణించి ప్రయత్నింప 

నొకస్షల్పావకాశ మీాళతకమునం గలదు. 

ఈశతకమున రచయిత వీరశై వ్రులగు శివభక్తుల 

వ్ర భావముల నెన్నుచు ఆం ధ్ర, కవులలో నగ్రైసరుః 

డగు ధూర్చటికవి నిటుల ద్ర శంనించినాండు. 
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క చెలిచంటిమిందం 'జేయిడి . 
.. . వెలువొవ్చ శివా యటన్న చేడియ నవ్వ౯ా 

. చలపట్టి శిన్ఫని జూపిన ద . 

. చలువ్రని భూర్జటిని దలంతుం శెన్నొంద శివా. 7s 

ః " ఈవద్యములోనికథ భూర్దటికవి కారోపించి 
_"ప్పువాడుక కలదు. కానన నిందుచేం బకృతళ తక 
కర పదునాజినశ కాది శీవలె నున్నాండని స్పష్ట 

 ఈశతకనులోని 4- ర్ పద్యము లించుక మార్చు 
గ కృష్ణశతకమునందును 10-వ పద్యము కొంచెము. 
మార్చుగా భాగవతమునందును గలదు. మిగిలినవ 

-. ద్యములలో 7వ పద్యము. 'తెలుససమస్య లను 2 
' చిన్నిపొ త్త త్రములోం గలదు. కెలుగుసమస్యలను 

పొ _కములోనిపద్య | మిది. 

క్ట క కందరృవరుండు నరుతోం స . 
“బందికినై పారిపోరి. వరివూర్ర ర్లకృషకా 
గ్రీందైన హరుని, జాటవుం . 
ఇందురులో నిల్ల నేల. చంగలిమేసెన్ 
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'"యోూచింప సమస్యపద్యమునే శతకక_ర్ద సంగ 

రాం-చినటులం దోంచును. ఇంతకు మిగివినవద్యములు 

సగితం త్ర ము లనియే యూహింపవచ్చును. 

శతక్రములందలీవద్యములు శివలీలలు తవుల్నవ, 

భావములు తెలువుచున్నవి. వద్యములు భావముల 

తోనిండి మంచినడకతో నలరారుచున్న వి. బ్రందు ల 

వణలోవములు మాత్రము తజచుగాం గానవచ్చు. 

చున్నవి. ఇత్వ అత్వములకుం బ్యాయికముగ యతి. 

గనార్చ్బంబడియున్నది. గణనియమముగూాడం బాటింవ 

నితావులు కొన్ని గలవు. జీర్ణ మె ఖలముగానున్న 

యీాయముద్రితశై వశ తేకమును ము ద్రణమునకుం 

బ్ర త్యంతరము _చ్రానీకొననవకాశము కల్పించి గ్రం 

థప్రచురణమునకుం దోడ్చడిన కో. వీరబసవయ్య 

గారు ప్రశంసాపొతులు. 

ఈశ తకమునందలి వీరశై వులలిలాదికములుఅన్వ, 

వాదకోలాహలములోనివద్యము ననుకరించుచున్న 

వి భక్త నిత యముచే ఛందోనిబంధనలు పాటిం: 

పక కవితచెప్పుటచేం గవి యిందుదోషములను గమ 
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. నించియుండంజేమో!, ప ప్రత్యంతరము చిక్కువటు కవే . 

_ యీంచినచో నీశతకము నళించునేమో యని యథా 
శక్తి సవరించి ప్రచురించితిమి.. 

వ. ఇట్లు భఛాషానేవకులం 

నందిగామ, ee చేపా ద్రి రమణకన్రలు, 

| 1-1-25 A ఆ . శతావధానులు.. 



శ్రీ రస్తు, 

శఉివశతక ము, 
- ౨౦౦0ల 

క. శ్రి శాంకరీమనోవార 
వౌశాంకుళ ఖడద్ద పాణి సృమథాధివ క్ర 

నాశస్తుత దురితౌఘువి 

నాశాంకుళ కోర్కులిము నమ్మితిని నివా. 1 
క వేదములు నాల్టుహయములు 

నాదరముగ చర్షకోల నగణితవ్రణవం 
బావేదసారథాటకుం 

'జేవెవరికి నీకుందక్క జగదీశ శివా, ల్లి 

క. వలనొప్ప సూర్యచంద్రులు . 

నలరథచ క్ర, కములు విష్టావంబుగ, జ్యాయె 

వెలయు నాదిశేషుండు 

"వలువడునే మేరువిల్లు వినుతింతు శివా. - కి 

క్ నీ వెతల్లివి దండ్రివి 

. నీవేనాతోడునీష సీవేసఖటుండా 
నీవెగురుండన్చు దైవము ee 
నీవే నే నను నెటు నిజమిదియు శివా... 4 



272 భా క్రిరసశతకసంవుటము 

క టకారుణ్యపయోనిధి. 5 

5 నాకాథారంబవగుము. నమ్మితి నెపుడుకా 

నాశేలయితరచింతేలు " E 

నాశాధిప సర్వలోకనాయకుండ శివా. క 

_ శ. అండజవాహన వినుతా . 

ఖండలముఖపూజితాంఘి కంజాతయుగా. 

'చండాంశుకోటి తేజా ~ . న 

_ _ఛండనరిపుమదనిభంగ భస్తాంగశివా. og 
క. కందర్పహరుండు నరుతోం ౨. 
.. బందికినై. హపోరిపోరి పరిపూర్ణ ర్లకృహ 

శడ్రిండైన సీదుబూటక -- వ. 

.. కుంటైనుగలచె నిన్ను. 'శేముదు శివా, 7 ల్ 

క. పవనము వళగతిజేనీయు "౧౧. 

_ వివశత్వమువిడచి యాత్ర నిజ్ఞానముచే ' 

వివరించి మూవ్పులోనల De 

 భివకళ యెజుంగంగవచ్చుం జ జిన, యుండ శివా. 8 
క. నాగేంద్ర దచర చేలా = 
న నాగాఖొకణాంచితో గ్ర గ క్యా 

క సీపాదకమలనేవ క . . 
- నీపాదసరోజభ క్షి న్ క సిరకులయెడం, ' సు | . 

. శ 



_వివశ తక ము, 278. 

న్నే పారనిష్టజనదయ 
సేహవనమౌాదు. నన్ను నెనగూర్చు శివా. 10 

క్, బ్రహాతేల నగొట్టినాండవు 

ప్రష్వోండములోన నీకుం ,బ బ్ర తియెవ్వ రకం 

వ్ కాంద్రామరవందిత 

బ్రహానందంబొసంగి బ్రశకించు దివా. ll 

క్, శ్రోవిఫ వ్రసాదమహిమము 

వవీధరుసకు నశమె.పొగడ భర్చునిగృవచె 

ఛవదూరు _లెనవారికి 

శినయోగులమహీమలన్ని సిద్ధించు శివా. 12 

క. మూలము లేదు శరీరికి 

మూలముగలదం చు లోకమూాూలము చేతా 

మూలంబగు వంచాతురి 

మూలముగు లెలుంగువాండె ము కుడు వివా, 

క. మార్క_ండేయునికొటి౫ . 
మార్కొని లయకాలయమనునిమడియంగందన్నం: 

బేరొ_ని సురలు నుతింహగం 

గోర్కు.లు సమకూర్చినటి గురానముణివి కివా, 14 

క కమలములు చేయిలోవలం . 

-గమలమునొకటియును లేక గమలాతుండుం 

గమలమని నే శ్రే కవులము : . 

గమలక నర్చించే మిమ్గుం గణుతింతు + శివా. NU 

11.186 



24 భ .క్రిరసశతకసంవుటము. 

క వోలాహలమదియెంతో మ 

(1 కాలాగలి బెచ్చు" విరిగి యెక్కడం. చానై' 

_ కోలాహలంబు చయంగ 

లో 
కు మదనారి జేసీపురములు 

నేలాగున.; మి: ంగవచ్చు నితరులకు వివా... 

శః గదనంబున.6 ! ద్రుంపలేక కమలంముఖ్యల్ 

అదనెజింగి మిముపెండిన . 

విదితంబుగ నొల్మేకోలవేసితివి శివా. 

క. కాముండు దనపోండిమితోం. c.. 

. హీమించి చేసె నీవై 

సాభూన్య మె. నిన్ను నెల్వయాలుటకు 8 శివా. 

క. ఇందీవర హీతజూటూా ' 
జండా 

=. శందర్చ వోటిరూపా 

-(మందరసితాంగ వేష స సుక్లోక శివా... 

క. అంగన కద్ధత్ రీరము) . 

క "నంగి కారము? నొసంగి. ..యానందముతోం 

బొంగుచునుండడివేల్చులు ... 
పగణెవై నగలని. “రహిమిజ 1 శివా, 

క్ష ఒకసారి నీదునామము... 3 
ల్! వరట్య్యత్యోతుడేమొ వివరీరముటచేః, 

ఖ్ ty 

" గామింవలం. చేయదలచి శామశ రాళికా. 

రదారేక మూనిల్బందర్తాజచకణా 

16 

a 

18 

20. 
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బ్రకటించుపాపసంఘము న 

నకటా హరియింవంబడియె నదియేమొ శివా. ol 

న. ఎంబన్న సేయువోస్టము 

నంబికి గుం బునయునడచునడవడి సీకుా 

అంబలివై వ చునువుట్రుట 

పంచిన వేడుకయు నిదియుం బరమాత్త నివా. 22 

క. చెల్లుబడి యొంతగలిగిన 

భళ్లాణుని సతిని గోరం బాడియె నీకకా 

చెల్ల ర చెల్లని దిదియును . 

సల్లభితులజాడగాదు సర్వజ్ఞ శివా. వ్ర 

క, ఫువుక్షలులువ్విన మదనుని . 

_. అీవ్వున భసృంబుచేతురే తగవగునే 

నవ్రుష్షచు సాంఖ్యము ఆ తాళ్ల ౯ ం. 

అువిషన మోతుంబొసంగ ' విరుద్ధంబు నీవా. 24 

క, పులియేమిచేనె పుణ్యము 

సలలితముగ సామజంబు. సౌఖ్యం'బేమోా 

వలు పామువలుకుందో డా 

'చెలువలరంగ మోతు మెట్టు స్ధింరు శివా. 2 

క్ర. తిన్నడు దిన్న గ నీకుకొ 

- ఎన్నికతోం బెట్టినట్టియెంగిలి పాలసుల్_ 

వన్న గభూపణ చయ్... | + 

'మన్ననతో నేలినావు, మమ్మేలు శివా. బర్ 



26 ౨. శకరసోకకసంపుటము 

క్ష పిట్టవ్వ చెట్టుపిట్లకుం' 

— గట్టడిచేనికొని “స గావేంచెసం 

గట్టిన గట్టితి వందురు - 

కట్టడివిగదన్న నన్ను6 గరుణించు శివా: ౨97 
క. చిలుతొ 'ండభ కునింటను " 
'' బరువడి శీశకుమాంనమడిగి భటీంచిననీ. 

" మరుగెల్ల దెలినివచ్చెను . 
_నెలుళుదు నీగుట్టు లేలు మి(కనన్ను నీవా,ల2పి. 

క. మోశాలుమేంకవె వంటక . 
ఖీ శ్రీకోమలికుచము నీకు శ్రేక్టంబయ్యిల 
: లోశాధినాథ నీదగు. 
_ నాశారము జూఫునాకు నదియేమొ వా, 29 . 
క కొంకక దుర్శదవృ త్తి తిని = 

సంకల్పించితిని బౌపసంచయమెంతో 

5 వంకలునెన్న (౫ దగషంకం ప 
. బంకజభనవినుత నన్ను బనిగొమ్ము శివా... 80 
క వెలిచెప్టై నొక్కభ క్ష కుడు. . ం. 
. బలుమలు,  కోగంటెహాథ ఇ బాల్పడె ; నొకండు౯ : 
- జలుబాధలే లేల నీక౯ : 

' జెలువ్టగ నన్నేలరాజి శీ ఘు 

క _ తటవటలేటికి జేనెద' ష్ 
కటకట మహాదేవ: కోటికోటినపనునల' 

ముగ శివా డై - 



దచీవళ తళ ము. 977 

ఎటువలె మునురతీంచితొ ., న. 
యటువలె నన్నేలరాబె యవ్య క్ష కశివా, వ 

క. వటుతరపావము అన్నియు . . 

నెటువలె భరియించువాండ నేమెలుంగ నమో 

కుటిలుండసు 'ఘోరకోష్రండం 

గటికితనం బేల నన్ను గరుణంచు నివా, 38 

క. సంసారసంగ మంతయు . 

హింసాధికమంచు మదిని నెంచియు నేనీ 

సంసార ఛా ౦తి నుండితి డ్ 

వాంసాస్సివబో బో,నవయ్య యా కి శ్రితుండ శివా.84 
క. ఒల్ల లె యిహసుఖచింతలి 

: నొల్లరు వరదారధనము లొల్లరు సతులకా 

ఒల్లరు పరనిందాస్తుతి | 

నొల్లరు నీభ' క్రి కవివరులు నుమనాథ శివా, 85 

న్ చేసితి పరదై వస్తుతి. 

చేసితి బరసతులపాందుం చేసీతి హీంసల్ 

చేసితిని నోవీనంతయుం . 

శేసినతచ్చెల్లం గావు చిన్తూ ర్హిశివా... ... 86 
క. నీకంళు నససలిన్వయ' .. 

. నాకంపెను మూర్జుందెవండు నగచాపద్రరా 

నీకుంటినవారలలోం . . 

జేకొంటిని నన్ను గల్పు చిద్రూపశివా. . 87 
ot 
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క వనుంగు. నిచ్చినయప్పుడె -. a 
“"* మానుగ నంకుశముచాంవ “మళ్యాదననే 

. ఏనొంటి నుండంజూలను: నే 

" లోనోదును నీదుభ క్ష కృలోకులకు శివా... 88 
క. పామరము నిడువంజేసీయు - .. _ 
"= వేమజు-నీభక్రక కోటివిమలపదంబుల్ 

నీమమున నాదుతలై ఎ 
బ్రేమను భరియింవ' బుద్ధిం బుట్టించు శివా: 89 . 

క. కోలమొల్లరు స్థల మొల్లరు వ : F 

. కలప షము' విడనాడి భ' క్రిం గై న కోందు. రిలక౯్ 

ఫలమొల్లరు బలమొల్లరు.' రన్ 

కటుతురు. నీలోన మనసుగలినియును శివా, 40. 
క . లోకేశ భ _క్షవత్సల . . 

చేకొను నాతప్పులెల్ల శశ్య్వాణిధవా |. 
కాఫోదరకరకంకణ . 

నీఫోమలరూపుంజూఫు నిక్కముగ ॥ శివా. 4 

శే, ఖండేందుమాళి కావుము - ee 

= కుండలకోటీరవోర కోమలబేవా.. 
ఖండలవందిత ' శ్రీవర: వ. 
కాండా నన్నే లేవేండం 7 గాదింక శివా. స 42. . 

క. వరమేళ పార్వతీపతి . 
:. వరద త్రియంబక మే హేళ్ళ వాగీశనుకా : 



శి వ.శ్ త.క ము. 

శరద్మభ, శుభ దేవో 

శరజస్తాసే జస కావు. సత్వురము శివా. 

క్, బేదంబులు గననేరక 

వేదనతో? బెక్కు.గతుల వివరింపంగా 

ఛేదించి నీదుత _త్తషము 

ఆదిపర బ్ర బ హా పాగడ నలవగునె శివా. 

క, శ్రీధవ వేథలనై నను . 

నోద్టినముగాద్ నీదునాద్యంతంబుకా 

ఛేడించి యిట్రిదన నుమ 

నాథా నేనంతవాండ నన్నేలు" శివా, 

క, కైలాస శౌ లమందిర 

కై లాతృజనాథ. మానిశేవిశచరణా 

శ శై లారివంద్యు కాంచన. . 

శైల ధనుఃపాణ నిన్ను స్మ స,రియింతు శివా. 

క, గోరాజవాహవూబిత 

గో రాజవి కాజమానగుణరత్న నిధీ 

హీారాజరాజరాజిత 

వోశాకోటీర శంబరాంతకుండ శివా... 

క. వాలాహాలలాంఛనగళ 

"హాలాధవదహననేత్త త యిందుకిరిటా - 

కోలాపహాలాంత కాంతెక్ష 

లీలావీరావతార లీనాత్స శివా.. 

279 

45 

46 

4:7 
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: శ, ఫితికంఠశూలపాణీ . 
Er ప్రతిళేరిక నీడుహాటినద ద భోవాదుల్ 

సతతము. సప దువ. నాన్న శివా “49 

క ఫాలాతు పాపనాశన - ( 
“= వాలావేంయడితిని నింక జలిపొదితనం 

చేలా నీవదభ కుని " ee 
కేలా యివాకష్టసుఖము: లీశాన | శివా, 50 
. క అతయ గురుహపషయ , 

. దమోధ్టరనాళ దానదవశిఖనే శ్రా . 
యతేళ మిత్రమెత్రిని . 

రకీంపగదయ్యో అయ్య రహిమిజ. శివా. లక. 
క్ర నిచేవము నాపాలిటి.' " we 

= యమేశనఖుండు స్వార్వరీకుం దనుచుకా = 
 అక్షేవంచక కొల్చెద పం గు . 
' నీమణమే నన్నుంబ్లా పోవు. మాశాన శివా. “52 

కు శంకర పావభయంకర ' . 
"= కంకాళక పాలహ స్ప గారీరముణా .. 

' ఓీంకారమం, త్ర మయహర 

హంకారవిమోర. మాక 
క. భవదూర భర్దభయవోరు- . 3 ee 
i పవనాశోన యాక్ ఛృక్తపాలన ర్యా... 

'కువ్నించు శివా? . 



నివళ తక ము. 281 

. భువనై కపోష వళువతి 

వవిధరవందిత మెహాళ ఫాలాక్ష కనా. ర్ 

కృషింజేనీతి బహుకాలము 

వృషభ ధ్వజ మిముంగూర్చి వేమాటు మదికా 

మృషగాదు నన్ను "నెలుము 

విషధర ఫణిరాజభూష వినుతింతు శివా. రర 
విశ్వేళ విశ రూపక 

విశ్వాత్యక వేదవెద్య వేదాంతమయా 
విశ్భంబులోనివారలు | 

శాశ(తముగ మిమ్ము గొలగంజాలుదు శె శివా. కరి 

ివనాముము కుభమిచ్చును 

| శివనామము జనుల ౫ కెల్ల చెలువము లెచ్చు౯ా 

రివనామ మొనంగస నాయువు 

శివనామము మోత,.మొసంగు సపలిచ్చు శివా, 
. సూనళ రాననవై రీ వం. 

మానుగ నీపాదభ క్ష కమండలి యిండ్హ౯- 
బూనుకొని నిలువంచేయుము' నం. 
జానుగ నాజన ఫలము సఫలంబు శివా, శ్రర 

._ ముదమున నీక దభ కుల. 

సదమలవదస రసిజముల. సతతము దూరే 

మదనారి నాదుశిరమునం . 

గదనీనపావనముగాదె కామించి శివా. లం 
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క, ఎన్నెన్ని జన్మ ములకుకా ' ea 
ఒ- బన్నగధర' పీదుభ'  కరిపూర్లునకుకా 

జెన్నొంద చేవజేయంగం - He Ts 

"గన్న కుమూరునిగ' నన్ను గకుణించు | శివా, 60 
క నీకం'ళు నెవరింకను =... 

.. నోకంటికి నితరచింత నగవడదుగచా. లం 
నీకంటకంబుమానియు ' వ. 
శ్రీ కంథా నన్ను నేలు నీ జ్య యు ముగ నివా... 61. 

క పరచముఖ నిన్నునమ్మితి లా ల 
“వంచనచేయక వుహేశ వరద వ్నాకీ 

_ అంచితముగ సాయుజ్యము. . . 

“సంచితముగ నాకు నొసంగు సర్వేశ నివా. 62 ' 

క _ఊరువనమునులభామల . 
' ధీరండవై కూడి యితరచేవుళ్ల కనుక. 
మేరువవై వరమిచ్చిన (౧౫౨) 
"పాపం నిన్నెన్నవళమ. పరమేళ శివా. *. 68 

శ్. Fe Sr 

_. గడొపున తుధదీజలేదొ కడుమోహంబో = 
bona విసముమిింగిన = - ==... లో న బడుగషన్ట నిన్నేమనందు హ వర మేళ శివా. “64: 

క్ల, స్తెక్కయింటికేగియు పవరు లన 
న త్తను వలుమాటలాడి' యావిడచేత' 



ధీవశత కము. 288: 

మొ త్తంబడితి వింకేమన( య. 
గుత్తుకవిషమున్న వానినొట్టుదురు శివా. 65. 

, మాయ నాయలం బెట్టిన - 

మాయకుండవు నీన్చగాని మదినమ్మితి నే 
మూాయలవాండనుగా నింక 

మూయింపుము. నాదుదురితేమార్లములు శివా. 

. కంబళినంచును నొకరికిం . 
గంబళిగప్పుకొొనివచ్చి నై లాసంబుకా 
శంబరవై రిక్ వ గ్రీ 

సంబరమున నిచ్చినటి సర్వజ్ఞ శివా. 67 

. హారుంజే దై వమటం- చును : 

నిరవాలీదంగ సభలయందు నెగ్టించినయా 7 
వరగురుని మల్లి కార్టును | 
వరదుని నామదిని పడు వర్హింతు శివా. 68 

. లవూలి ంబడియాటును 

న చి (౯ 

. నతమీయగణములనుగూడి యాబిజ్జలుని౯- 

శితీంచి ఛ్క్షిజాపు స 
లత్ణబసవన్న గొల్లు లతీంచి శివా. ర్ం 

. ఫాలామ్భ క్ర కవితతియు 

. నేలాగున గోరువారు నీలాగుననే 
మేలయినచీ రెలివ్పడి 
నీలుకా. మడివాలుందలంతుం జి _త్తేమున శివా, 70 
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శు అచ్చా త్తి త్తిననొజ్హైకునై i 

చి ' విచ్చలవిడి ప్రో వశీహిం | జంప స వివులేకుసభల 

విచ్చేసి శివ్రనిహీమీగ . . 
. మెచ్చిచ్చినకిన్నకునకు మ్రైషూదన నివా. 7 

క్ర బసవండిచ్చినయాసతి . వ. 

-వసగులభ కృుండు. చెన్నబసవనితలవై వె. 

_ “ిసనిడుకొని వెన్టించెడ.. ... 

యసమానుని మదిందలంతు నఖలేళ శివా, గ 
క. -వేదంబులు శంనకముచే. ల 
== వాదంబున జదువజేసీ వప్పించినయా. 

_ ఛేదుండగు కక్కయ్యను.. =a 

ఛేదం .శెడబభానీ గెలు జెంపొంద శివా... 7B శే 

శ. కులహీనుం డీతం డన్నను [౨.౧౨౧౨౨౨ 

ఎ గులజులు" మాడంగ. క్రే్లకోనీ నపాలుకా.. 

అలిగురినినట్టిపుణ్యుని “ Hn 

సలభితు శివనాగుమయ్య. స్మ స రియింకు 3 శివా. నుణ. 
క. కంచేడువాడవారలం న. 

.* గొంచక -కె లాసమునకుం గొంపోయిన ని: 

రగ్గించక నిమ్మవ్వను నే rE 
వంచన లేకయ. నుకింతు పరమాత్మ శివాం డ్ 7 | న. 

క, చలిచంటిమోందం జేయిడి క. స / 

“. ఇెలుసొవ్చ సవాయట్నుం చేఢియనన్నల 1 గ 



శతివశళ తక వు, 985 

జలపట్టి శిన్సనిజూపిన 

చెలున్రని ధూర్జటిని దలంతు చెనొస్తింద శినా,.౯6 

శ్రీచందనంబు కావడి + 

నేచందమునైన దెచ్చి యిదిగో ధూవం 
బోచంద్రజూట కొసుమను 

నీచందవ్రయోహియుళణ్ణి నేగాలు శివా. 77 

న్ 

క. వటవృతుభూతములకుం 

- బటుతర్శకై లాసమిచ్చి వరగినప్రుణ్యుం 

డట నుద్య బార్య గురునికా 

సుటికుని ద దలంచి గణుతింతు శివా. 

క. ఘుటనాఘటనసమర్థులు 

కుటిలురసదా వపరులు కొ"ందటుప్ర ప్రమథుల్ 

పటుతరముగ లెక్కి_ం౦వను 

నెటులోవును శేషుండైన నీశాన శివా. 70 

క.తో (చినమట్టుకు వర్లన 

నచసనీతి నన్న మాట నేర్చడదుగదా 
యోచించు బృహూరైనకా | 

వాకు చవుడేంల నిన్ను వర్లి ంతు శివా. 50 

. భనీతము పావవినాశని 

భసీతము పరమార్థదాయి ఫొలాకుకృషకా 



266:  భ క్రిరసకోతకసంపుటము 

భ్ సితము బెట్టిన మనుజుడు 

= .శధిమాళీ శ్రే శేష్థంండతండు చర్చింవ శివా, “81 

భూతిధరించినవుణుర్ధిండు rr 

పాతక మెఢబాసి" హరునిపజ్ఞనెయుండుకా a 

భూతి మైళ్వర్యుకరమగు | 

--భూతేశున తై నదరమె హూతెన్నశవా... 89 

. పరమేష్టిఫాలమందున .. 

నరునకు, చెడు చ్రాత వా వాయ నవిదుడిచియు. : దాం 

బరగళుభమిచ్చుభసీతము . 

నరుదార మవాత్తు'నెన్న నలవగునె శివా. రికి. 

. భూతివలన భూతంబులు. 

భేతాళులు ఛీతింెంద ఛీకరగతులక్షా.. 
భూలేశుని ప్రి కి యమగుటం .." 

. చాతక్షవాతిభూతి ప పరమపావనము శి శివా. 84 

. రుద్రా దాకమహిమ జెల్పంగ 

రుద్రునిచే నగునొ కాదో రూఢిగ నరులు. 
. భద్ర, వోముగం డాల్చ్పవలయుక్ . 
॥ . రుషా రుదా,.. యటంచు రుద్రా శవా... క్ర WOU 

ం ఏకముఖ మొదలుగా? గల,. 

లోకములో. ముఖములుండు. దడా క్రాకలకుల 
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బాకారి శహాహరిముఖఘి 

"లేకాకృతి వానిడాల్తు నెల్లవుడు శివా. 86 

క.రు దాత నరుడు దాప్పియు 

రు దునిలోకంబునందు రూాడఢిగ నుండుకా 

రుదమగు యమునిబాధలు 

ఛివ్రమువై తొలలసలాక శ్రీ ముగ శివా.రి7 

క, వంచాతురి భవహారమగుం 

- బంచాతకురిమం త్ర, రాజవరివూర్లంబౌ 

పంచాతురిచ్చు మోతవే.మము 

వంచాతరి పంచముఖుడు పరికింవ శివా. 88 

క్ర, 'వేదంబునట్టనడుమ ను 

పాదించుచు. నివ్ఫనికంళు పరుండున్నాండా 

ఛేదింవ లేడు వరమని 

_. వాదించుచు. నుండు నితరవర్ల్షములు శివా. 80 

క, ఐవఐదతురములుగాడంగ 

చెడైప్రణవంబు బల్కు సరశివుమహిమల్ 

వై న దానినసరియే EE .: 

వాద్దింతుశె దీనికితరవాదకులు శివా... 90 

క. పరధనముల హారియించితిం: - - 

_బరభామలభ్రాంతివడితిం బరిపరిగతుల్లకా -. 



జక _రోకోంప్రటను 
. బరభ కి కి శాసవెందితిం. 

౪ బరమపరా నన్ను బ్రోవ వ వరమేళ శివా. = 91 
క, ఉదరము పోషించుటతకై . 
- సదమలమతి నిన్నునొల్షుంజాలక ఇ చాలా ' 

'విధములను నడిరివడితిని.. .. - 

. మదినుంచక నన్నుజోవు మదనారి శివా, “9 

క. శివశంకర శివశంకర: .- 
- శివశంకరయనుచు. నెపుడు నేనింకు: మది . 

శివశంకర శివశంకర - wee 
FF శివళంకర బ్రోవ్రమయ్య శీ శ్ర శభ శ్రుముగ శివా. ez 
క్షు సిగియురమునం గలహగకియును . 
. - బరమేస్థియా. సమపాదవక్యములు | తగా 

గులుతుం గనజాలనై రట" ర 
౨ ఉదలింగ మహేశ భక్త క్రయ? శివాం లక్ష. 

క వరసాయుజ్య -మొసంగంగ. 

_ మజీమటివేండిలిని, నర్ముమన్నించుము. శే 
_ దురితాత్తుండ దుర్దనుండను - ee 
= గపణామృతదృష్టిజాడు కజికంఠో శివా. 1 రిక. - 

క్ర మురహరుండు నేకృకమళము -' 
మురియచు 'శర్చింప నీవు ముచ్చేః cise 
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వరచక్క మొసనంగి బ్యోనవె , 

. శరణాగతరతకుండవు జగదీళ శివా. 96 
(| వరమాత్తుండవని గాలి-చిన 

సురవతి శై శ్వర్య మొసంగి శుంభ ద్దతిచేం 

గరుణించలేదె దీనుండ " 
చరిజేర్పుము నీలకంఠ దయయుంచి శివా. 97 

కరచరణాద్ధవ్యయవములు 

గరము సలతణతనుండు కాలంబిదె నీ 

సృరణకుం బా తునిజేయవె 

వరమార్క_ంజేయుఖాతి పరమేశ శివా. 98 

. మరణాంతకసమయంబున 

హారహార దలంచెదనొ లేక యటుగాదో నా 

కర విప్పుడె చెవ్చంగచె 

కరకంఠ* నీదురూవు గాన్పించి శివా, 99 

. ధరలో దాతలనేకులం 

బురహర .సృష్టించినావు భూతేశుండ నీ 
నరిలేరటంచుం జాబదం 

బరమాళ్తా జగమునందు. ద్రిక్యాతి శివా. 100 

- చిరతరభ క్తిని నొల్వంగం 

బరమూనందమును బొంది ప్రా వీణ్యతచే 

నరులకు భ క్లియు ము క్షియుం 
గరుణించేదొరవు నిన్ను గనుగొందు శివా, 
11.19 
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 శరవీరలు. 'దుమ్మిమల్లి కకుసువు ములక 

" విరజాజిపూల కనకాం నే 

బరపూవ్రల పూజచేసి గణుతింకు శివా. 102 
Tir 

ల క. వరుండని యెంచక నే 

(| బృజలాడంగలేను ! సీదువదయుత్తము. నా : 

శిరమున  జేర్చుము మొ కదం 0 
ల్లో . 

బరశివ' నావిన్నపంబుం బొలించు శివా. : 108 

a. 
Gis ౫ శివశతక్షము. 'సంవూర్లము మొ 

fA . me 



వ్ తిక 

ఈగో “తక్షమునకు మాతృక జీర్లాతిజీర్ల మగు వ్రాంత 

వ్రతి భువనగిరి (నిజాము రాష్ట్రములో. లభించేను. 

వ్రతికాగితమువై వి జిరకాలము శ్రీ ంద ద్రాయంబడి 

యంటవేం గాకితములు చిపోక వర్ల స్వరూవము 

నశించియుండెను. వ్రాంతలోవము లుమిక్కుటముగాం 

గలవు. లేఖకుడు భాపావరిచయు(డు కాకపోన్ర 

ట్లచేం చెలియక కొన్ని చోటులం బద్య్భ భాగములలో 
విడచి వెస్టైను. ఇట్టి జీర్ణాతిడీర్ణమగు ప్రతి మామిత్రు 

లగు: మక్కపాటి చేంకటరత్నే కవి7రివద్దం గై ₹ కాన 
వఠింపం గవి గొప్పజబాయడై యుండుననియు కేక 

లోవములచే శతకప్రళ స్టి మాటుపడెనని నిశ్చ 
యించి ప్కతర్ధింతరము మిగుల శ్రనుమిోంద ధ్రా/నీ 
తిమి: పిదప - వేంకటరత్న కవిగారి సవాయముతో 
మాతృ కానుసారముగం బృత్యంతరమును సవరించి 
తిమి. మాలమునందె. కొన్నిపద్భాము లన్గయదు 

స్ట్రమ్ములె యుంట చేం గవ్యఖ ప్రాయము తేలియరా 

మ్చే నటులెయుంచి సామాన్యములగు లేఖక్కప్ర, వ 
మాదములు సవరించితిమి. 

ఈశతకరచయితయెవరో యేకాలముననుంజెనో 
కాలమేదియో యెటుంగనగు నాధారము లిందు. 
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గానరావు. శె  లిని బట్టిమాడ శతకము ప్రాచీన 
మనుటలో సంళయములేదు. కతకమునందల్ ఉనా. 
శేందా ద్రాట్యుండ” ననువద్యమువలనం గవి నాగస. 

మాఖ్యుండని. "తెలియును. వదమూండవ శతాబ్దిలో 
రేచర్ల ర్లగ్గో త్రీయుల యాస్థానమునందున్న నాగనా 

థం శతక ర్త రె యుండునేమో తెలియదు... 
త్రయ్యంార్థము, జియ్యాళ్యారు, శీ, శీనూ క్ 

ప్రవన్నలు, లోనను పదములవలన నీక్షవ్ విశ్ హై. 
చ్యతియని,. తోంయను. ఈశతకమునందలి వద్యు,. 
ములు శ్రౌవ్యముగ మనోజ్ఞముగ నున్నవి. శతకము = 
అందు: సహజముగా "ాననగు వాన్టకరణదోమ - 
ములుగూడం గలవు. గాని. గుణగణమునం దవి.. 

_గణనీయములుగావు: ఈయు_త్తమళతక మింక నువే. 
టంచిన' నంతరించునేమోయని యఫోప పలభన్షిముగ . 
సంస్కరించి యిప్పటి కీసంపు టమునం బ్రచురింపంగ 

.' లిగితిమి. ఈకవి నిజాము గాష్రమునుందలి ఓ ఓరుగల్లు 
స్రాంశనివాసియె. యుండును, 



శ్రి రస్తు. 

రమాధీళ సరళ తకము. 

శా, శ్రీ దేవీ కుచకుంభసమ్మిళిత శాళ్మీరంటు వో 
మణికి దాం దాస్యంబు సుటింప 'వామకరపద్ద 

స్పర్శనాలింగన, స్వెదాంభోరుహదివ్యమూ రి రియ 

గు లల్షీవిష్తుబేవు౯ మిముకొ వేదాంతుల్ మది 

గాంచియమొక్కుదురు గోవించా రమాధిశిరా. 

శా. తోణి౯ మర్య్యంయ మోవసాధ్యవదని౯ గో 
విందనామాంకని, శ్రైణి౯ా 7ాంచుటం జూచి 

మోనుతులు నేం? శేయంగ మైకొంటి నా. వాణీ 

'చేవియు మావ ప్రసాదగరిమ౯ వాక్య్ళంబు లంది 

చ్చుచో, వీశావు స్ప స్టకపాణియై నిలుచు గోవిందా. 
రమాధీళ్వరా, ౩. 

శా, నాగం ద్రాఖ్యుడనాదుంగాని ముఖముల నాశే 

మి వేయున్నవో, భోశానంద సువర్ణ భర, గుణసం 

వూర్ల పృభావుండనో, థీగంధీర పద్యశ్పతిస్ఫురణ 

గీరి రింళుకా వచోరూఢి నీ,వే గీరాష్టణమునీం దృ 

వంద్యవద గోవిందా రమాథీశ్వరా. ns, 8 
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మ, 'జయనారాయణ వాసుజేవ కవములామో వద్యనా 

భా ధనం జయ సన్ని శ్రపవిత్రగోత్ర, హరి కృష్ణా 

రుకి కిణీశా సద్య, చ్వయనిష్టాపకై నసాత్వికున 
కుక బ బ్రత్యవమైయుందు శ్రీ న శ చి య నీవ్చుక్రా 

పకకన సోవిందా రమారీ 

మః నవనీత వయ. ఖ్ _క్లపాలన. జగన్నాథా హృషీ yy 
= కేక కేశవ దామోదర దేవకీతనయ' కంజాతాకు 
. చేవేళ మాధవ వై కుంఠనివాస భూధర ముకుం 

=> దా భక్త క్రచింతామణే, వినిరాక్కు_తన తేనమో౭ 

" స్తు స్తు హరి రి గోవిందా రమాథీశ్వరా. CB. 

భా ఓకంజాతదళొతు చక కృధర స సర్వోత్క్భృష్ట సర్గ 

జ్జ శాం, 'ళాకారా. ఫణిరాజతల్ప- 'వరమాళ్తా 

= .కోటికందర్చమూ, ర్రీ రీ కళ్యాణగుణాభిరామ గా 
కా అర్థిక నన్ను శతంపరా, వే. కంసాంతక నామ . 

. నంజనకు గోవిందా రమాథీశ్వరా. “6 

శా Eye మిమ్ము . విన్న వ్రతిమారూపం 
బె విఖీంచిన౯, చేత్రానందము. “మాకథాసరణి 

= "వరి పంగ వాళ్ళిద్ధి ఫా గాత త్ర థాస్టనము. చి త్త న. - 

శి సకలాంగ, ప్రీతి మభ క్లీ యో: వృత్రారా : 
తినోత వ్ర కాప హారి. గోవిందా. రమాధీశ్వరా. 7. 
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మ. గువ కునాత్ర ౯ శబరీనికేతనమున౯ నోవర్థనా 

: ద్రిస్టలిక.. గ్రవా రాజద్విజ రాజబింబనుల రేంగ 

శ్షేత్రవాట మహీవుహిళా బ్రీకుచ మధ్య దే 

.శముల నామ్నా యాంతవీధికా వలల, విహారి 

వంగదవయ్య నామదిని _ గోవిందా రమాధీ 

శా. కొన్నంబుణ్యాము 'మూపదోదక' 'నిగ్దుల్ చేరు 
మోామూర్టిం గ, న్లొన్నక్ బుణ్యము' నామరత్న 

ములు వెక్కుల్ వాని నేపాటి వే, రొ్కాన్నక్ః 

బుణ్యము మోప 'దార్చకులలో. గూర్పుండి తా 

వీనుల౯ా, విన్న౦ బుణ్బాము మోకథాకృతులు 

గోవిందా రమాధీశ్ళోరా. .... ( 

శా. ఏజాశైననునేమి మిమ్ము మదిలో నేస్రాద్దు చిం 
తించి హృ, త్పూజాదీతీతుండైన మానవుడు 

వో పుణ్య్వాత్యం డెల్లవ్వుడుక, రొజీవాయతనే త్రీ, 

_ మోకృపకు దూరం'చె న సదిగ్షీప్రు (డు౯, వేజనం 

_ బులం “ాంచునేసు గతి నోవందా రమాధీ 

ఛా, లెంపంజాలుదుం గర బంధముల. నాధివ్యాధవ 

లం ల్లు నే జెంపంనొ్టుదం బంచభూతముల 

నీర్టింతు౯ా మవామోవాము౯, గసంపుల్ గూడిన 



26 భ _శ్రీరసశతక్షస్థంపుటము 
. భాగా” వు 

ూవపుంజముల నుగ్గుల్ సతు మోబంటునై, వెం 

- వన్ణాతుదుం. గాలకీంకరుల. ' గోవిందా. రమా 

మ . నిఖలాము స క్వ కిరీటసంఘటిత మాణిక్యవ్ర, దీపా 

/ వళ్కీ ముఖ నీరాజ విరాజమాన సుమవోముగ్గోం 

: దుసంకాశ వ, న్నగపం క్లివ ప్రభచెత నాహృదయ 

7. సరకొషంబు వారింపుమో త 

౫ విందవారి గోవిందా. రమాథీశ్వోరా.. క. 

శా 'శేడీలాడు మదీయపాతకములక్ గౌంటించి మ 
"తర ముల్, వీడల్ వెట్టినం బెట్టనీక బలిమి౯.. 
“కించి 'నీవింక. యే జొడకొబోవక నిలి-గావ | 

*లయు. నాసంకల్పసౌథ్యాగ మెోళొ, ఎదుంబంటు _ 
౧ భవక్చదంబులకు గోవిందో రమాధీశ్వోరా. 18 

ళా 'వేదాంతోపనిష వత్ప్రవంచములననే సషషించి కం "| 

శ చిమ్మ పాదథ్యానవ రాయణాత్తులకుం దవ్చ౯ా. 

మోతు 'మెవరికి౯ా. చేదంచుక సకలవ వ, ప్రమా 

“ఎ “అములం దోొల్లేసాటరే దిక్కు_లక' చేదవ్యానవ : 

" రాశొరాదికులు గోవిందా రమాథీశ్వురా. '. 14 

చు. సురభూమోరుహ నవ్యపల్లవచయస్ఫూ క్రి రిక లావి. | 
.- డంబించి శం, కర జాట్యాగ, ent శ 
-- శ్కారాపణాంభోడవా, స్యారణల్-వి వింద. ర ర + . 
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-..పూంచు. _ మోపదయుగంబు౯ నామనోవీథిలో, 

' విరివింబొంది చరింపంగావలయు గోవిందా ర 

మ. 

మాధీశ ఏరా. 15 

అవవర్లప, ద నిర ర్భలస్థల మయోధ్యక బని వీరం 

ధ్రపా వప భఘూరాటవి వర్ష శాలకడ సీతాదేవి 

వోంఛింపరాం గనవటాకారమృగంబువెంటంుడి 

పంకంబాలు మోపాదముల్, వివులాభూపషణ 

ముల్ దలంచెదను గోవిందా రమాధీశ్వరా. 16 

. మతినేంగాల్పెద శంఖచక్ర నలినీ మత్స్యాది 

. ెలేఖావిరా, జితేమై తిర్ణిసంష్షమె శ్రుతివధూ 

నీముంతపిందూర రం, ఏం, జితమె జేవిరేటకీలత మణి 

జే శ్రేణి నవీన వ ప్రభాన్వితమై యొ వి చ్చెడి మిాపదద్న 

] యము గోవిందా రమారధీశఏ రా. 17 

. కుచిరస్ఫూ శ్రి ర్లి దలంతు నామది నుమారుద్రా, 2 

' గర్భంద్ర దు వా బ్నీ చయాగమ్యమ్ములె నమన 

"సుఖోనీగేకంబు లె, రాధికా కచభారప భవ 
వూజితము లై కన్పట్రు బృందావన, విచరశ్రాఐక 

వాదవద్య ములు గోవిందా రమాధిళ్వోరా. “18 

. ధ్వజ వజ్రాంకుక శంఖచక్ర క హాల మత్స్యచ్చ తే 

కోదండ వ వంకజ. కల్పద్రువు కుండలాది కసత 

తూలంకృతం వై. " లస్కషో్రజశాం లౌ కుచకుంకు 
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వ గ ంకేత ఛవత్పాదద్వయం బాత్మలో, విజయ 
ర్తి వెలంగథ। గొల్లు హారి గోవించా రమా -. 

ఫై లన నై 
శా, రంగదేేద్ద. శిరోచితంబులు ' సదారాధింవంగా 
సయోగిరా; డృృంగంబుల్. మశకరందబిందువుల . 

“సంక (2 , ₹త్మ తా గోలగా, గంగాకారణ పాద . 

-." వంకిపము మోత క లనం జాలదే, వెంగాత్తుల్? 
= మదిగానలేరు హరి ఏ గోవిందా రమాథిశ్వోరా రా.20 

శా. శ్రీదైః వారంగ నానుపిందలంతు లక్షీ ఫాలకస్తూ 

.. రిక. స్వాదంబుల్ నరఆోగిబృందహృ దయ 

ల జ్ఞానామృతస స్వర్లునీ, నాదంబుల్ నవరత్ననూపురి 

FP తేనానాథాతేశీబ్ద కి కి యల్, వేదంబుల్ భ్ వది. 

| యపాదములు గోవిందా రమాధిశ్వోరా. “లి 21 - 

ము వీలువల్ వెతురుగాక రత్న చయముకా వీక్షైంచి' 

 శచ్చాస్త్రవే తలు. మాపాదసరోరుహాద్విత 

యచిం'తారత్న రిం ఛోలికిలా . బలుమాటుక్ 
-- 'మతిగట్టి _వన్నగపతి. బ్ర ై హైంద్రరుడ్రాదులుక్, 

' వెల. యంతింతని. శేల్బణాళల గోవిందా : 

ను. - అవకంసు బఖిలాగమంబుల. న. 

హేతువు లక్ష్మీ కరలాలితంబు విబుధస్తో మా. 
—0 
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.. . మురానోకహంబు..- వియత్సింధుజని ప్ర వ'బేళము 

భవక్పుడ్యాం పైయగ్యంు నే, వివిధోపాయ 

“ములక భజింతు హరి 'సోవించారమానాయకా. 

శా. 'జ్ఞానంబొందంగ నీవ మూనసమరాళంబుకొ భవ 

త్వాదుక, ఛాష్టనానందసుథాబ్బివి చిక ల నోలా 

డక్ బ్రబోధించుచో, మేనుబ్బ౯ బ్ర బమదాశ్ర్రు 

'వుల్ దార నామోం౭6దకా సయల్్వారుచో, y 

వీనుల్ నిండును  మోకథామృతము గోవిందా 

రమాభ్ళ్వ రా. , లక్ష 

శా, మూడ్కుల్ తావకపాదవద దమధుపసోనూభి 

రామంబులె, వేడ్క_కా శ్రీడలుసల్పలా శుద 

నూవిర్భావ యోగీంద్ర EE ),మాడ్కు. నిన్ను 

భజింతు రానిగమకామ్యజ్ఞానిగా( జేయచ్నే వీ 

_ డొ్కందు౯క భనరోగదూఃఖముల గోవిందా. 

" రమూాధీశ్ట రా. వర్ 

శా కంబు గ్నీనము కాస్తు భాభ రణముల్ కర్ణాంతవి 

శ్రాంతనే త్రంబుల్ ఇదారులలాటముక “సదనప 

దో ంబుక 'సోనాసావుటీ, బింబోసష్టోరుకిరీటకుండల 

. ములు౯ వీతాంబరంబుం గడుల, వెంబె యుం 

డల నిల్వు నామదిని గోవిందా రమాధీశ్వురా. 

శా.కోటీరాంగదకుండల, ప్ర భల దిక్కుల్ తేజరల్ల౯ా 
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కే 'శాటీకాంతులు క్రొ మైటుంగులం దిరస్కా 
ae శంబు "గావింపంగా . సూటి నావాదయంబు 

లో! నిలువు మోసూనా స్త్ర కోదండమా, 'రీీటం 
కారభ య ప్ర శాంతికర గోవిందా రమాధీశ్వ రా. 

న్యా కాసల్యాత్త జ్ర  రామనామమున వేడ్కు.ల్ మోటు - 
వాలీ ల్సి కివ్బా,ఈా-సార్గంబున రాజవాంసముగతిం 
'నవ్పట్టి. రశీంచునీ, వ్యాసంగంబు దలంతు -. 

. వమ. _ .చయక౯ా.. ' జూవర్యావే. 
ల Pi నామంబునకు గోవిందా రమాధీ : 

వా ప్రాణస్థానమునందు నెల్ల వుడు నే భఛావించెద౯ా. 
గై  వీాయురో ,మాణికక్ణంబును నాసీకాభరణముక -.- 
్ష్ _చుంచన్తీ స్మీతంబుకాజషా, నో ణశ్రీమధుశాధరంబును : 
నేక తరబులుకా, వేణీబంధము: పింఛ . 

-. దానమును నోపందా రమాథిళ్వలా, వం డ్ 

శా ఉల్లంబందుం దలంతుం” చాదనలినీయగ యబు. 
'.మాణిక్యముక, 0 అల్లాలుం గలవతముకా గటి | 

బో | 'తటీ “హీమాంబరన్మూ క్రి ర్రియుక్క ' అఆల్లోనేశ | 
"“డువంతుచాయ తిరుమే. నాదవ్యోభటాహావళి౯ా,. . 

" విల్లు౯ొ గ తగదానివత్ర, ముల. గోవిందా రమా. 2: 

లనీ | Bret rere |. (| శీ ( నో? 
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car -. అస్వర్షస్థుడుము కండె "నిదిరహస్యజ్ఞాననారంబు! 

శంద్దస్యాంతోజ్ఞ లపుండరీకపురమధ్య స్వర్శృనిం 

_వానేనుల, భాస్వత -స్తుభ రత్న వోర తులసీ 

పద్దాంకితొరన్ధలుక, వినాషమిధఏజు మిమ్ము 

గాలు హారి గోవిందా రమాధీశష్టరా. 81 

వా, షభ్మో_ణాశురమం త త్ర రాజనిలయుకజక్రాబ్దవుం 
డ్రేతువి శ్రా టోటేర లశాంతబాణమురలీ 
షోళాంకుళున వాహినీ, రాట్కన్యాదిసమేత 

పోడశ్ సహన స్తీ మనోనాథు (పొంవృట్కా 
Ui 

లాంబుదబేవా ని౯ా గాొలుతు నోవైదా రమా 

ధీశఏరా. : 2 

శ్రా, ఇప్వుంభోజగడాసిచ క్ర కృధరనీ, న్రి హీలాకుచద్యం 

దపా, రిప్యాంగోత్సుపశాంచకా గ గ్ వుదనోర్న్వీ 

సమాన సృందనాం ఫేప్వోరంజితహా స్ట స్ట్నిర ళత వి 

జ్జ సృవూన్లాంచితా, విష్వ క్సేనఖగేంద్ర దః సవ్య 

జయ గోవిరదా రనూధీశ్టరా,  . 8& 

ఛా ఖద్యోత ప, న తిమూనకౌస్తుభమువతంబందు రంజి 
నంగా హృద్యం వనమాలికావిరచిత కీ య గంధ 
మిం పాందంా, నుద్య త్కాంతులు వింతశ ఇ బలం 

“XK నాయుల్లంబులోనుండు మ విద్యుచ్తేఘస 

i మానభావమున గోవిందా రమాథీళ్వుశా, . “84 



ఖీ 
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మ. పరా కల్ల చుం . 

ర న్యా వసు బేవాత్త తవ కఫలంబనయంగ దేవా నీవ 

జని న్రించుటక, వసుధకా. 'బూవులసోనవానగురి 

& న పర్ది రిచి ర్య్రేవతా, 'విసరంబుల్ సుఠరదుం 

దుభ ల్ మొరనే గోవిందా రమాథిళ గ్రరా.- 85 

జు బలీమిక బూతన మిాగృహాంబునకుం దాబా లెం 

=. మెవచ్చి జి పా ,తులలోం బావని నిన్నునెత్తి తికొని 
-. వాదుల్. చాదులాడ క్ హలా, హలవూర్లంబగు 

చన్ను! నీకోసంగి మోతొవా పుర్శాలె నచ, "వెల 

"యక్ భక కులు. ను కులౌటరుదె. గోవిం చా రమా 
Cou : 86 
చు. రమేణకా మృ త్తి త్రిక నేలతింటివి కుమారా బుద్ధి : 
కాదంచర గే 'గ్యోధముతోడ డక: మిములోట్టంబూనీ . 

7 3 నయశోదా పకా. విరాముఖ్రా, బ్రమునక, బద్ద. 
' భోపహండపరక్టు కులు విర్రాజత్ స్ఫూర్తి సిగావించి సా, 
--ధ్వమణి౯విస్త స్మ యమందలోసితివి గోవించా రమా = 

“ధిక్వరా 87 
శా .విదుల్వచ్చిరటంచు. గోపతకుణుల్. "వేభంగు : 
లచ్చి మో, వించేనెల్ వడియంగ, ముద్దుగురి 

యక్. వేంచేసి. మాకాంగిటకా, /| విందై. నాండవటం 

. చునేత్తుకొన. నీషీబంభముక జేర్చుటల్స్.! విండు౯ా. 
;ఖాగవథాదిశాస్త్ర స్త ములగోవించా. రనూ్లీక్వలా. 
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శా, వాదీంద్రుల్ బనాంకాస్త్రకోవిదులు తత్వజ్ఞానభి 

. న్నాత్తుతే 'నేదేనే!మనంగనెయ్యెది మనో సెత్రే ౦ 
ద్రియాగమ్యమె, నీది వ్యాకృతినిల్నువద్య జభప వా 

నీకంకరాద్యంతేమై, వెదాదిప ణవార్థరావమున 

గోవిందా రమాధీశ ఏరా. 89 

శా, జనులింపాందం ద్రైనిక్కమాకృ్ళతి సురస్వర్లోశ 

పాతాళముల్, ఘనవిస్ఫూ _ర్రినతి కృమించి దివిష 

' ద్దంగానదీజవ్నాక్క నను భోగావతి గన్న చేవ 
" భవదీయంచె నపాడాబ్దముల్, వినుతింతుకా బ్ర 

ణుతింతు నెంతు హారి గోవిందా రమాధీశ$రా, 

మ. ఘుటికాసిద్దునిభంగి వెన్న (దినంగా గోపాంగనల్ 
: రాచలోం"౫టిలోం జెప్పంగంబోయినకా వెబుచి 

యేల వానిచందంబునకా దిటమై  యడ్లము 
వచ్చి వింతరతులకా చేలించి దోరతగ్గిము౯ా, విట 

రాజత్వేము జూవినాండవట గోవిందా రమాదీ 

శరా, ” dl 

మ. సునమె మిపదకాంతికాలియఫణా గ గ స్థానమా 

శిక్ళదీ, వి వీని మాయింవం దదీయకాంతలు మవో 
ఛీశాత్తశె దుష్టనా, ననవముంజేసీతి వింఠంజూలు 

FE బతిభిశౌదాన మిమ్మన్న. చ ద్భినయో కుల్ :విని 

ం. యాదరించితివి గోవిందా రమాధీశ స. 42 
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వరా త్న కిరీటకుండలరుచుల్ శో భిల్ల గా 

రస్థం, శ్రీడాసక్త కల. గోపకన్యకల నావం 

చి వ త్న ముల్, ? ననాడా . నెత్తుకపోయి తీరవి 

- - అక్కుంాధిరూర్లుడవై , -ప్ర్జాళూన్యలం . 

. చేయవే సతుల గోవించా రవూధీశ్వురా. కి, 

శా "కోణ శీజంబులిగిన్చి మేంతలుడిగ౯ా 'గోవత్ససం ; 

_"ఫంబు బా, హాణంబుల్ కజుగొకా భుజంగములు 

చరద ప క్రినాడె౯ వ్రజ, శ్రేజీరాగరసంబు వెల్లి 
. ఎవిరినె౯ శృంగారలీలోభవ, 1 'ద్వేణు ఛాన్టనము స్తో ॥ 
. కీనంతటనె గోవిందా రమాథీశ్వశా. శ 44 : 

శా చాణూరుం చెగటార్చి ముప్టికుని తేజం బెల్ల - 

'మాయకా రణ శోణిం సాలలోవైచి కంసు న : 

. “తుల లో ాతిరేకంబునకా. ప్రాణంబుల్ గొని యు... 

గ్ జన మథురకాబట్టంబుగట్ట టెంవచే, వేశీమాధ వ 

' నగోపీకారమణ గోవిందా. రమాకీశ్వోా. శర / 

శా. శౌర్యాడంబరలీల పండినపురిక జై చ్యాదుల౯ _ 

_ _సంగరు నైగ్ఫాటోపముజూవి ? 'పోదరిమి మోదం .. 

.. బొప్పలా రు. శిత, ఛార్యాకత్నము చెచ్చుకొం . 
ల్ టివి ఛచత్వ $భ్యారపౌందర్యదో, రీష్ణర్య ప్రాభవ... EF 

_ మెన్న సాతరమె గోవించా' రమాథీశుా.. 4 
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మ. యదువంతశో త్రము౯డైన నిన్నుషగ,తువూజార్థుం 
డుగాండన్న దు, రృదుని౯ .జైద్యూని జేతిచక్ష 
_మునం దన్న స్టంబు విద్రుంచి డ్రా, వదిమానం 

బును గాంచి శ క్ర జునకుకా బ బ్రత్యతమై విందవైె, 

విదురాక్రూ గులో మెచ్చినాడవట గోవిందా 
రమాధీకొగ్షరా. టే 

వా, సదోన్టిము _క్లీకరంబు పావనము సంసా గాబ్లిపో 

తంబు సం, పదో గంబు విరించిపంచముఖనం ఖా 

వ్యంబు మం తోత్తనుం, బ బద్యా రా ధరను నక్త 
లోకవరమాన్లోదంబు సౌమ్య, క్రియా, విద్యా 
సారము మాశళుభాహ్యూయము నందా రమా 

ధిశ (రా, 48 

వసు శ్రావ్యంబులు వుణ్యమూలములు వ వస్తుజ్ఞాననా 

మర్ధ్య యో,గ న్ఫీ శ్రీకారములుకొనుథాసదృళముల్ 
కై వల్యసోపానముల్, మి శో శ్రాంబుల్ నిగమాంత 

సారములలో విగానానుసరకీ రృనల్, విశ్రాంతం 

బులు దివ దేశములు గోవిందా రమాథీక్యోశా. 

వా, కత్తుల్' మోూహల తావిభంజనకృతికా గైవల్య 

వృకుంపు బూూగుత్తుల్ యు కులు సర్వమం త్ర 
'ములకుకా * ఘోరాహితశ్రేణీ చికి వత్తుల 
భ కులునారదాడు లకు, డావిగానోనున కీ శ్తల్, 

1-20 
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= విత్తుల్ యోగిహృదాలవాలముల గోవిందా 

_ రమాథిక్వోరా. . 5 

మ. సుమనస్ఫిద్దరసాయనంబుఖలరటో రామబాణయు. 

“సం, 'యమిచిం తామణీ ' సత్య వాగువనిషత్చా) 

కోళరం బాదిగా, జమృ గాంకంబు రమా:చ 

__ కోరహిమలతేజం చెనమీనామ మా, విమత్రా 

_ హివ్రజగారుజాంబకము. గోవిందా రమాధీ 

శ్వర, ne 5. 
మ. అధరీభూతసమ స్థమం త్ర నివహం బజ్ఞానసంసా 
“రవ్వా కిధిసంశోషణబాడబానలము వ వైరిగ్రావ. 

దంభోోలిజ న ధునీతారణ కారణో 1 తమము 
 మోనామంబు 'జెంఛభద్విపు ద్విధిరుద్రార్చితపా " 

.... దవీఠ హరి గోవిందా. రమాథీక్వరా. లలి. 

మ. మహిపాపాత్త కుం డయ్యజామిళుండు కర్మ కాన 

or _ మోమ్కి క్షి యా, _రహితుండయ్యు. (బ్ర “2 యణ " 
మైళ్ల సుకు నారాయన్న నూ త్ర౯ సుఘఫ్యావహ 
వై.వలివదం బొసంగితి మనోహక్కాయసమ్య . 

. ఒక్షపో ,విపాతాచారుల కేమొసంగుదు వాగోవిం _ 

. చారమాథిశ్వరా.. ౫ కి 
మ్. శిన్చనిం . బార్టతి నాహోయుని ” “గజశ్రే్లు౯ా మం 

వకిుకా శుకు౯, ధ్రువం బ్రవ్లోదు  బలికావిథీ 



రమాధీశ్వరళ తకము. 507 

 వమణుని నృక్ర్తూరుక౯ా నరుకా నారదుక, రవిజుక్ 

శేషుని నంబరీషుని బరబ్రహూణ్య లం జేయ వే,వివ 

5ంవకా భవదీయనావురుచి గోవిందా రమా 

ధీశఏ రా. 54 

శ్రా, అ పృత్యతుకథానిరంకుశులు మాయావాదదూ 

రుల్ విష్కెకపా ప్రామాణ్యవచ' “నిరూఢులు సమా 

_మోాజ్ఞాన విచాస్టధరుల్ గోప వఖ్యాతని తాంత 

కీ రులు జిత కోధుల్ భవచ్శేదసల్, వమిపాణా 

ర్భోనుత కవ ర్లేకులు గోవిండా రమాధిళశ్వరా. 

శ్రా. సవ్రేమాతిశళయంబుత్డ గురువి శాషనంబునకా 

బూర్టిజున నృపా, రజ్ఞములూడ్చి వుణ్యుండగుపో 

మ _ర్థ్యుండు తన్న 0 త్ర నవా ప్రాబల్టుము బోయ 

వాని. గృవతో గో వాలీ కింగా చెయవే, వివ చే 

ష్టల కెల్ల నెక్కుడుగ విందా రమాథీశొర్టేరా, 

మ. ని నిగ మార్గజ్ఞాలు నిత్వసత్యచరితుల్ నిర రృత్సరుల్ 

నిస్పృవసుల్, సుగుణాఢ్వుల్ సురలోకపవూజి 

తులు సుశ్లోకుల్ నుధ-రా రని్టతుల్, నగథిరుల్ 
నినా ప్పతేజులు సదానం దాల్చే కుల్ వైష్టువుల్ 9 

విగత క్రో క్రొధులు విష్ణు నేవకులు గోవిందా రమా 

తళా ల 

మ. క్రతుకర్ణంబుల సందడింబడరు తీర్గస్నానముల్ 
శి థి 
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నోర. శు గ గ్రతపోదాంభికవృ త్తి త్తికం జొరరు. 
. లోక్రాంీమారుల్ మహో )కృతకృత్యుల్ 
నిగమార్గకోవిదులు “మూ, శ్రీ పాదనీెరేరుహ 

: " ద్విరయభ్యానపరాయణాక్మ కులు _. గోవిండా. 

-..రమాథిశ్వరా. . . రర. 

మ భగవద్భ క్త కజన,వ స్క(ము_ క్షమగు) తచ్చా త్రావిశి 

" ఫ్టాన్నముల్, తసవేడ్యకా భుజియించి ము క్ష 
తేనులా -దానీసుతుం (డీడ్యుండౌ) వగిదిక్ నార 

దుల్తైన నవాండనిన సీభ' కి కవ వభావంబు లు 8 

గణిందం గడునద్భుతంబులగ గోవిందా రమా 

. భీథ్వరా. “59 

తు 'సరమానందములోడ మిమ్ము మదిలో భావించి. 
ః " నిల్బంగ భూవరుండుంగాంచె నిమి తమా ల్ 

'ముననే వె కంఠ మన్నట్టిచోం, జరకాలంబు ధవ వ 

I త్పదంబులు ... వడిం. శలించువుణ్యాక్న శుల్క్ . 

స విరజావాహిని చాటుశేమరుదు గోవిందా " 

శా, అ Ps Sigrid సముంటై యతో వ వ్ర య . 

_ తృఘుతో య గ్రాహ్యాంబులుమాని" = : 
. టామోరూఢసంపనస్టండై, _జాగ్రత్పష్ణన్నసుషు 
 వృలందు మిము" "గాంకం. గౌబ్బువ్రణ్యుండు : 
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ణుర్టీ(డు విష్ణులోకమున గోవిందా ద్యావి,"గా,మ 
CC) 61 

రవమూాధథీళ్వ రా. 

శ్రా, బౌద్దా గా హ్యూకుమంత్ర, తతం త్, ముల సంపాదించి 

బోధి చదు, ర్చుద్దుల్ శెల్చనత్రో తో వలం జనక 

సంవూర్ల"గమాం తో "థా నానిబ్ధాంతేంబు శయం 

బుగాందెలిసీ మీచనేవానుకూలాతుండై, వృద్ధా 

చవానవరుండు గావలణయు గోవిం. దా గాము దీ 

కోరా. (ల 

ను. నడునంగావ లె నిష్థుతిర్థములకు౯ నా ప*ియళా 

౭ హాముక్, నడవం గావ లె కొరాస "సాదు 
we Wy ' 
మవోతాత్సర్యచి తంబునో, సపదువం:గావ లె 

శ న ఆవి 

_ హీనకర చయముకొ నానావినోరగంబుల౯ా, విడు 

వంగావ లె మొప్ప క్ గ వన్ను లకు గోనించా రమా 

ధీశ ఏరా. 68 

శా. పొట్లా సత్సమనా స సీద్దమిదియుపో థన్యు.లి 
రు Uo ర్లు 

యుందు ఆ, పుట్ట నోస్నైల్లరు చావనొల్సరు జగ 

త్ప్చూజ్యుల్ గ్రవల్సేవకుల్, ధట్టవై ప్రౌథకృ తాంత 

 కింకరగ దాదండానలజాషలచే, చట్టందాందక 

సార్వకాలమును గోవిందా రమాధీశ్వురా. ' 64 

శా, శ్రి రామానుజ బేపిఫో త్తమ మవోసిద్ధాంతమార్ల 

ల య్యా, సారా? చారవి కేన తీళ్ణకను[డై పాన్టంతేర 
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'బులో చెప్పుడుల క్రారత్వంబు శమింపకుండిన 
వి'వేకుల్ చూతురాఫుణ్యుని౯ వీరేనున్న పురా. 

తికె శై త్యమది గోవిందా రమాథిళ్వ రా. . ర్ 

శా గోత్ర తృంబొక్క-టి శీలనూనితివి మాగోత, తంబు. 

- వారెరదలు౯, గోత్రానేకవ వరాయణుండవనేగా 

గో తృంబు వారందటు౯, చి శ్ర ంబౌగదయేమివె. 

: ప్పుమోం గురు మే. త్రంబునందో త్ర, డ్ ముక, వే త్ ం౦బుం 

గొని తేళదోలిల్ఏ గోవిందా రమాదీళ గ్రా. 66 

- . శా. మాయింతుక" దురితంబులకా గురుకృవకా మ. 
త్రీ ర్రిచంద Ks వ్ర ల్ ,గాయింతుకా ఖ్ వదీయపద్య 

- ములిదిక్కా౦తాకపోలంబుల౯, వ్రాయింతు౯ | 

 జరవారణాంకుకము. “మూరావమూనుజుండంచు 

నే. చేయింతుకా జయభేరి లోకముల గోవిందా 
" రమాథిక్వరా. ee 67 

. ము, అదలింతుకా గుటిలారిసంఘములం శ్రాణాంపాన . 

_సంథానినై, _ కదలింతుకా నిజమూలకుండలిని . 

మోత ల్లీ శ్రీఫలప్రా ప్పినై , బొదలింతు౯ భవదీయ 
మూ .రిలతికక” "బోథాలవాలంబుగా, విధలిం 
తు౯? _బవాంజన్మదుః ఖముల. గోవిందా రమారీ . 

శాశ్రె కుక బ్రాకృతకర బంధముం బ్రజోధింతుకా 



రవమూధీళ్టోరళ తకము. 811. 

ల. భవద్భ_్ కి గృల్పింతుక్ మానసభ ద్ర ద వీఠము సమ 

| ర్పింతు౯ విభూహాదు ల ర్పింతుక శ్రీ న్గీ గురువుం 

తే మార్లమునం జర్చింతు౯ నుహాముూ 9 రి స్కేవిం 

సలా నీచరణాంబుజద్భ్గయము గోవించా రమా 

ధీశ్వ రా, | 69 

థా. ఒవ్పింతు౯ నిజధర్మకర్శ్యచయముకా యుష్మత్సి ) 

యౌార్ధంబుగా, రవ్నింతు౯ా భవదం స్రియుగ్య ము 

వునోకరాజీవదీఠకంబు EP మెప్పింతు౯ మహనీయ 

భాగవతులకా మాపాదళా 'సంతుచే, నిక్పింతుళా 

హృదయాంధ కారమును గోవించా రమాధి 

కరి 20 

థా, విఘ్నేళుండు సనత్కు_మూరుడు చతు రే్భేదం 

బులు౯ బెహూయు౯, వి స్మ కాసుజుంై నవణు 

ఖుండు చేవీయు కుడ వేడుకలా విడే ఫే శంకా 

దగంగన్న తండి, మముమిోావి ఖాన్బతివర్షి ౦వంగా,వి 

ఘ్నం చెన్నండోలేదు మిాకృృతి! గోవింటా రమా 

ధీశ ఏరా. (గ 

మ నిజరూవంబున నింతవా6ండవని వర్మింపంగ నొం 

చజేలస, రజగత్పూర్దుండ వాట సోటుగద దూ 

శార్షగంధవుప్పాతతల్, గజచరాంబరజూటకోట 
రమున౯ 'గాన్పించె మోశాట నా ,విజయుండీశ గ్ 

'రవూజనేయుటయు గోవిందా. రమూాధథీశ్య్వరా, 72 
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ము ఫలికౌదుంబరశాఖ చందమున నబ, బ వోండజా | 

“అంబు లో: 'గలమిదివ్యవిభూతిజీవ్రలకు వక్కాా 

“ణింపళ కస్టం బె త ;తలసంకీలితతేన్మ హీరుహమహా 

- త్యంచెన్నలా. శక మే, విలయార్కానలకోటి 
_లేజహరి గోవిందా రమాధీశ్వరా, 8 

: శా ఐక్ళ్టోర్య ప్ర దమంత్ర, తంతృములు వళ్యాకర్గ ణో. 
బ్ - చ్చ్బాటనల్, విశ్వాసంబున వేయంబూనక సదావి. 

- జ్ఞానసంపూర్తుండై, శళ్వన్నా తఫలప్రదాతేయగు 

= నాచాళ్యాన్నయ్యా గామణి౯ా,. విశ్వశేష్థ ష్టునిగా. . 

“నెలుంగవలె నవి దొ రమాధీక్వ్టరా. 74. 

శా 'త్రయ్యంకార్థవిచారగవ్యు భగవత్సేంబంధదీ 

-.. తొంగియె, చియాళ్యళ్య్వారిమవొ ప్ర బంధనిగమ శ్రీ శ్రి. 
నూ క్రినిం చెలియుక, లియ్యంభై. నరుచివ వ్రవన్నుు 

"'లయెడ౯ '"లేకున్నందచ్చిహ్న ముల్, వెయ్యానైన 
ను మిాందుమిక్కిలివి. గోవిందా. రమాధథిశ్వేరా, . 

చు అమితం బవ్యయ' మాదిమూలరుచిరం బానంద .. 

౨శందంబు, ను, _త్తీమమాచార్యకటాకలస్బపరిళుద్ధ 

 జ్ఞానవిద్యానిథా,. నము వంచోపనిషల్వే సరూప 
a "ము ప్రపంచబ్యోతియంచుక్ మిముకః విమలా . 

చారధ్ధురీణు లె లెన్ను దురుగోనిండా రమాధీశ్వ్ష్టరా, నూ 

ఛా వింటికా నీగుజశ క క్లీదానవ్ర వ్రలదోర్వీర్యంబు ౩ మూ. వ 



రమాధీశగ్షరశతకము. 918 

" లుంవం బూ, వింట౯ లోకము లెల్ల గల్పు త్రిజ 

గద్వోరుండు మోపట్టి పూ, వింట౯ బుట్టనప్రోడ 

మోకరుణచే నిన్ని ంటికికా గర్తయే, వెంటా 

మీాసవతన్య దై వములు గోవించా _ రమాదీ 

శరా, 77 

మర్రి తమంత్రా,మరదివమంగళవువేట్రీమూ- ర్తిచే 

దార్హవా,మృతసా రోవనిషత్స షరాపవనసీరేజాత 

భృంగంబు సంభృతపాపౌాఘదవానలాంబుదము 

భూరి బ హక వల్యసం,వృతమం చుక ్మిను నా 

ర్యు లెన్ను దురు నోవిందా రవమూాధథీశ్య రా, 76 

మ. బడిగా వెల్పులనెన్న నెటి కితం2 (బహాణ్యదైవం 

బు క, వ్షడకీం జూవంజె విశషరూాప కాని దివ్య 

జ్ఞుససంవన్ను 'లెవ్వుడు వీరామూూ' ర్ధి భజింతు 

రాత్మల ఛభవాంభోశాశిలోనుండియుకా. విడ 

మాయం చెడబాని ఛైర్భమున గోవిందా రమా 

ధీశ ఏరా. 79 

మ. పొగ చుట్టుండినవహ్ని చందమున నీభూలో కసా 

. ర్లుండవై, జగదుత్ప త్రికి రక్షణంబునకు శిమోవృ, 

త్రికిం గ రవ, ఫొగడ౯ మించితి వెల్ల లోకము 

లలో? బుష్పంబులంగల్లు తా, "వగ వెన్షంగల 

చేతిచందమున గోవిందా రమాధీశ రా. 80 
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శ్రా  వాగర్థంబులభంగిం బాయకజగద్వాా హండ వై. 

. -చూనీలోం 'జేగంబోలి శరీరకోశములలో 

సై ? జీవాత్త వె యాత్మ వై, యోగం చెప్పుడు కల్టియుం 
డక సముద్యోగంబునకా ముక్తికై, వేగంచేటి 
భక్త కకోటికింక గోవిందా రమాదీశ్ రౌ. 8. పర. 

మ. అభయంబన్న బలి౯ విభీషణు ధ్రు వుల ఆచంద్ర 
తారార్క_మైై విభులే యుండలో మూడులో 

.. కములకుకా వేదాంకేశాయుండవా, వ్రభుర 

= త్నంబవుపుణ్యమూ ర్ల రివి జగ ద్రమాధురీణుండ ప్రీ 

'" విభవంబున్న చె ' యెొల్లవేల్యులకు గోవిందా 
_రమాథధిళ్వరా. . ఎ రి£ి, 

చా తృహ్లైదారులు నిక్యశాంతులు బృహజ్వేదాం . 

-. తసానై కవ, రిపు షల్ సత్యతపోగరిష్టులు సమా .. 

. ధిజ్ఞాననిష్టుల్ 'మవో, జిష్ణంల్ వాస్టాస సవరాళరా 

. దేలు: నుదిం జింతింతు శెల్లప్పుడు౯, విష్షుబహళి " 

: వాఖ్యుండంచు మిము గోవిందా రమాథీళ్వరా.. 

శా. త్రీణఖార్తి రిల శశింగన్న దేవు నణుమా త్రీభూతు. 

లంచేయుమిా,పా కావో శత్యృముగల్దనట్టిపరము బ్ర CAF : | 

_ హూణ్యజీవాత్మ నె, త్రిత్లోవోదులండిక్కి సాండ భ్ " 

శార్జింజాచి రహీం 1 మా విణ్లాత్ర “జ్వల జేహ స 

ఛాజీనుని గోవిందా రమాథీక్వోరా నన 84. 



రమాధీశషరశ తకము. 815. 

మ. గయకుం బోవగనేల కాశికి చనంగానేల భాగీ 

రధీ, నియతస్నా నము జేయనేటికి మనోనేత్రం. 

బునం ద తని, శ్చయరాబ్దాంతనిరూఢి నిన్నుC 

గనుంగో సర్వజ్ఞుఃడా గా బె భూనియదంభోనల 

వాయురూపథర గోవిందా రవూథిశ్వగా. 85 

వా, రంజిల్రక్ భవదీయరూపము నునోరంగంబునం 

గాంచి మూయంజం డాగినయోగికిం చొడము 

సమ్యజిోో తుసంస_క్లియుకా, కంజాతాకులు దివ్య 

రత్నములు బంగారంబులుకా జీరలు నింజా 

మర్లును వాహనంబులును గోవిందా రమాథి 

శరా. 86. 

వా, వణ్యావోారశిలోం “వృ త్రియుః: దపోవ్యా పార 

ముల్, వంచఫఖితూ నాషాయంబులు తర్ధయా 

తో లు వువాళాస్ర్రార్థ వాదంబులుక సన్యాసత్వ 

యం త్ర మిచరికంజథ్యానరూఢికా మనో,. 

విన్యాసంబునః గగాడకున్న_ హరి గోవిందా రమా 

ధీక్వోరా. . 87 
మ. ఘనకరర్పూరము మె త్రినా బురదతోగ౯బూ. 

నీనా భితుస్కేయను రాజాన్న ము దెచ్చి వెట్టి 

నను కూరాశే సమర్పించినా తనుదీవించిన 
తిట్టిన౯ా దడయం ఇంతక లత్యుశిలుండు తా,విని. 
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“ చాదుకా గని. గ్రుజ్షియుక్ “వలయ. గోవిందా 
: . .రమాధీక్యర. ర కక 88 

శా 'బోథాగ్రంథము. లాదరించి  చదువంబోంబోక 
గ మిథ్యావోనో, వ్యాధింజెందక నిత్య ముకా శ్రుతి 

: విరుందచ్భాయయా కాలుసే, బాధంబచొందక లు మిమ్ధుగొల్వవ లె సద్భ కుండు సంతోషియె, వెద 

స్తుత్య, వదారవింద హరి గోవిందా. రమాధీ. 
_ శ్వా, . . 89 

శా. ఆశభారంబు నసాన మూర్ష ర్ధ్ ప్రగతి నత్యంత ప్ర పయ. 
=. క్నంబుతో. స్వాధిష్టానము మోాదికిం బొనివీ 
.. ప్రాణా పానముల్ కుంభక, ప్రాఖాన్యుంబున నిర్వ. . 
రె. హీూంచి సుగుణ బృవ్లోనుర ర్చి. మనో, వీథికా మి . 
"మ్మ భజింతు రు ఏ శ్రములు గోవించాః రమాథి 

. శా గ కసా వేళనిదూధనూనరు లుదుర్లోక్టిసమేతుల్ . 
_ హ్ = పోనో, 'బోథాయు క్ష కులు సర్వవర్షితులు ప్రొవుల్ బు 

. = సక్వరగసున. సాధుప్రా, ణులహీంస నేతురు వృ... 
FE = శ్రానంనొరమాయాన్పర్? వీథీనాటక మాత్మనమ్మి. ? 

హారి. గోవిందా రమాధీశ సరా... Se 9 ల 

శా అ క్రూరస్థితినుండణగావలయు wor 
బున వ్ క్ర శ్రీంపంబనిశేదు. భర్ష ర్యవదవిక: వక్తి శ్రి. ,౧హ, . 



రమాధీశ (రళతకము. 817 

| గావచ్చిన౯, శుక్రాణార్యు లకన్ను(బోంబొనువవే. 

సూటిం గంతా గృంబుచే, విక, తాఖలలోకజాత 
మున గోవించా రమా ధీళ్ష్ళరా. 92. 

శా. అ భ్మప్రాయళరీర కామకృతకరాయ త్త సంసార 
శం, కుబ్రాంతాత కులె న వంచకుల'నేకుల్ట సంద్య 
శిలుర్ వర, శ ఫా న్వ్పహణబుద్ధితో సమధికాశా 
పాళనిర్వ్యూ సిథధీ, వి ఛాంతుల్ మిము గొల్వ 

_ నోఫషుదురె గోవిందా రమాధీళ్యరా.. 93 
శా. కొండల్ వంటికవిశ్వురుల్ శతకముల్ కోటాన 

ఫోట్రంతకుకా, మెండై నిన్నును జెప్పంబూనిరిగ 
దా మోసాటి రాదొక్క కు, వండేనేర్వులం బె 
క్కు_భంగులరు చుల్ వర్సింవవ శఛాకముల్ , వెం 
డక నామన వాలకింవందగు గోవిందా రమారీ 

_శీవ్టరా. కీ 
శ్రా, అచ్చం బె నభవత్ప/సాద మతిభ క్యా వెళపూ 

రాత్తుండై, నిచ్చంయైై కొని మర్ష్యుంచేమజక నిన్నె 
కీ రనల్-చేయవా, కుచ్చంగాంబనియేమి పాతక 
ము లాకొశింపవె పోన్రచో, విచ్చునో"గ విరాళి 

మాన్యగతి గోవిందా రమాధథీశ్వోరా. 05 
శా. మిన్నుల్ ముట్టిన దుగ వాన్టినడుమక-_ పెళారుం. 

ట వే, పల్లెలో, వెన్నల్ నేతులు పొలుమ్రు చ్చిలుట 
“= కుక వేడ య్యెనోమాకునోయన్నా గోపవధూ 
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టులంగలసీ - సయ్య్యాటంబులాడంగ నీ, విన్నా. 

_- ణంబులు విన్నం జ్ ద్యములు గోవిందా రవూథి 
_శ్వరా.. 06 

శ్రా, అండ్ల౯ గావురమున్న గోపికల పాలింగ్లంటినా 
వంచు రో కండ్లళా రోళ శ నుబాందిన౯వెజివుమో 

. కావంతయు౯ా లేక. వెండ్లిండ్ల౯ చేయనివళ్ళల౯ 

: బఖిమికూరి, ౯ విప్రభ గావంబు లా వేండ్డుక్మమా 

డలుపోల వెట్టితినొ గోవిందా రమాధీశ్ గరా, 99 

శా. రోలంగట్టిన తల్లి కోలకొలందికా య్ర దంగ చే 

యె శ్రినలొ రోలంచాలకజూచి భీతకుండనై రో 

లుద్ధతిలా లాగి వీరా, ' హీలాసత్వముంజూపి చ 

రే పేకలకా యిర్త ద్దులకా థాత్సివె వె, వీ వ్రీలంగా. 

'ల్చితి విన్న పాషదేవె గోవిందా కమాకో్ గరా. 

శా. 'వెళ్లేకా దోలుకపోయి లేగల రణోర్విక మేపి 

కాలిందిలో, నీళ్ల ౦ బెట్టంగంబోయి చల్లీగుడువక౯ా - 

-. నీతోడిగోపార్భక కుల్, , మో ంజూచుచుం గండ్లుబె.. 
_.. ట్టుళొని మూవెన్వెంట నేతేర ను, వ్విళ్లూరించుట. 
॥ నామదిందలంతు గోవిందా రమాథిశ్వరా. LOL - 

కా, వాస్తాబ్దంబుల "వేణుదండమధు- రాస్యస్థంబుగావిం + | 

చి మా కసూ రీతిలకంబు లేంజెమట వోగకా గాన = 

. . ముల్ చేయవే, . అస్తోక స్తనభారముంగదల నా 



రమూధీశ్వోరళతకము. 319 

'ట్యంబాడుగోపాంగనా, వి_స్పేర్థ'తీసరోజమిత్రుం 

డవు గోవిందా రమాధథిశ్యరా. 102 

శా. కాళిందీతటినీన వాంబుజప రా గచ్చన్న బృందావనీ 
కేళి _ పుష్పితమాధవీమృదులకాగోహంబులకా 
వభ్లవీ, నాళీకాతుల నాదరించితి వననూనాలీంగలీ 

లానిథా, వెళకా సంగముసాఖ్యముల్ మటణవి గో 

వించా రమాధీశ్యరా,. 108 
మ. శిన్చండున్నాండు వురోవకంళమున . నావేతుల్ 

సహ సృంబు న భ వపాదాంబుజభ కులందసముం 

డకా బాణాసురాఖ్యుండ న్యా సవ తేవాషడని 

ధిక్క-రింషంగను హా స్తదష్గంద్నముల్ సిక్కుంగా, 
వివశుంజేయడె మాసుదర్శనముగోవించా రమా 
ధీశఏరా. 104 

శ్రా, చంచ త్కాంచనకర్ణ కుండలభుజాసంఘర్షి వె "వే 

ణువుకాా కించిత్కు_ంచితకోమలాభరముతోం గి 

అంచి మోటింపు చుక, కాంచి దామని బద్ధరత్న 

రుచి మత్కళ్యాణచేలంబుతొ, వెంచేయంగదవ 

య్య నామదిని గోవిందా రవూాధిళశ్వ్తరా.. 105 

మ. పకృతి భ్రాంతవిమాథచిత్తులకుం జేర౯ రాక 
ధర్మార్థ కా, మకృతాచారుల కందరానిమునిగ 

. మ్యంబైన్నకైవలము౯, సకృదుచ్చారితతావకీన 



820 భ్ _క్రరసళోతకసంపుటము 

మసురాణ్యం విచ్చు నీధాత్సివె, వికృతించొండె 
డివేశ జీనులకు గోవిందా రెమాకిళ సరా. 106. 

శా, వింటా జెల్లదు నిష్ణునామమని విద్వేషంబునొ వీ : 

| నులక ఘంటల్ గట్టి సుణంఘణంఘణవము నంగా. 

_'భూమివర్షి రించు నా, ఘంటాకర్షున కిచ్చినాండవు : 

వన తేజంబులక్, వింశు మోవీముగ . 

బ్రుశేమరుదు గోవిందా రనూరధీశష్ళరా. 107. 

శా. ా. గట్ర్రాల౯ * చెను'కానల౯ గుహాల గంగాసింధుడే - 

శాదుల్కా వట్రా,రావుల జేహమెల్ద బడలక్ .. 

వ _ర్తింపుచుకా మేరున్ర౯, జు ట్రా నెన్న? బిమార్లున ల 

“ ప్పైనను నస్నిద్ధుండు గాం డేని నా దే ట్రా వాని ' 

5 Fest మేంతయును గోవిందా. రమాధీ _ 

Wer |. 

= ఇ. = శమాథీశ్వోరోతకము సంపూర్ణము. 



పిఠ క, 
భక్త కచింతామణిశొతకేమును హ్రానినకవి కూచి 

మంచి "సోనుసుందరుయడు. ఈకపి కనవీనుయందలి 

స ప్పగోదావరిమధ్యముననున్న పలివెల గ్రామని వాని, 
కవి వి తననివా: సస్ధాన యును నీశతకమునం క్విధముగాం 

| స్సెను. 

పల్వలవూన్హామ. . వ. ర, 

మవశగాతీమూవిలన శ్రీరతలస్థవల్వలవురీ 

నిఖ్యాతవాసుండ. .. 108 

ఈకని బ్రాసీన యితర గ్రంథములలో కొొప్పులిం 

గశష్షరశతకము మా త్తే ము కృతే ముపలభ్యమె 
యున్న ది. సోన వాసుందలేకేవిని సర్చినవృ త్రాంత మింత 

ఎక్కడకు. తెలియ కాదు. ఈకవి సు ప్రసిద్దులగు 

కూచిమంచి తిమ్గుకవి జగ్షకని సోదరుల శావలిహేయ 

యుండును. ఎం కకాలము శ్ ంద నీకవి యుంజెనో 

మయొయీ గ్రంథములురచిం చెనో తెలియుట లేదు. వలె 
లవురీవిధ్యాశవాసుండ ననుట నీకవివ ల్వెలనివాసి 

యని స స్పష్టము గా. దెలియుచున్నది. కవి కూచిమంచి 

రిమృుకవివంశీయుండు గాన్రన కండిన్య సగోత్రుడ 

నియు నావ _స్తంబసూత్రుం డనియుమా త్ర ము కలిని 

కొనవచ్చును. 

పలివెల సుప్రసీద్దమగు శివ కే త్రము. బ్రట చెడ్డి 
Cp 

వీరులు నెలకొల్సిన శాసనములు చెపులుగలవ్ర' 

II1__21 
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౨- జ క్రచింతామణిశతేకమున మొదటి యిరువది 

మూండుపద్యుములలో నంత్వనియవమాలం కారముం 

టే బదర్జిములు చదువ జవులూరుచున్నని. కడ 

మపద్యములలో శివలీలలు పురాణకథలు నభివర్షిం 

పంబడినవి. శతకమునందలి కవితాధార మనోహర 

ముగ నిరర్శళముగా నున్నది. కవి యీళతకమునందు - 
మ_ల్తెభవృత్తములు శొర్లూలవృ త్తములు వాన్సీ య 

J 

ముల (వాయుటకుం . గారణ మో, కిందివిధ ముగా. Ww 
మనోహరముగా జెస్పియున్నాండు. 

౬ నీవు వెలయకా మ ల్తేభశార్జూలచర్మ ములం ప్రీతి 
“= వహీంకు. గాన. నిపుడే ను శేభశార్టూలవివ్య 

"ముల న్నీ కుపహోర మిచ్చితి.... 
"శని “తోను నియాగియు వీదవాండునై యుంట 

జం “గాంబోలున్ను ఎనుబడియెనిమిదవపద్య మున 

సీయోగమై. జనించుటయు 'నందు దరిద్రుండగుట 

“యు బాప -ష్రాతువని, చెప్పినాండు. వద్యములందలి . 

_ భావములు శైలి మనోజ్ఞముగా నుంటచే నీళతక 

ములసంపుటమునం నీభక్త క్షచిం తామణిళతకనును 

చేర్చి ప్ర ప కటించితిమి. - — . 
nL ఇట్లు భాహినేవకలు, rr 

నరిటేశాము ) ల్ శేషాద్రి డ్రిరముణకన్చలు, 
23-10-25. 4. -. _ శకావధానోలు. : 



శ్రి రస్తు. 

"కూచిమంచి సోమసుందరకనికృత 

భ కచింలతెమణోశ తకము. 

శా, శ్రీిమద్భూమిధ రాధిరాజతనయా చికాంబుజ 

దో్యోమణి, వ్యా మోవాక్షవ తార కెళతరణీ బాలేం 
దుమాడామణి, ప్రే మాభ్యంచితేకంకణీకృత ఫణీ 
బృందారక, గ్రామణి, సాగ్గవిగా నానుదిం బాయ 
కుండు శివసాంబా భ' క్షచింతామణిీ. | 

ము. నతగీ రాణ మురారిబాణ కృతనానాలోకని శా 

ఆ సం ;తతసరొో్వోవనిషత్చ )మాణ త్రి త్రిజగత్కళ్యా 

లా నద్భ క్త కసం ,తతిసంతాణధురీణ . వృుంగవలన 

త్క_ంఖాణ భాస్వన్మహో, వతెతి తోద్ధారకళా ప్రవీణ 

_ శివసాంబా భ'_క్షచింతామణి, . 9 

శ్రా, రాజద్దివ్వధునీతురుంబ మునిహృ ద్దా చాజీవరోలంబ 
న్యా నాజీవాత త్థెభిదావిడంబ వరమోమ్నాయ స్త స 

వాలంబ నీ రేజాతాతమవాోక్షదంబ దురితా 
రప చ్చిదా ాశంబ రాడ్ కృజనావలంబ నివ. 

౦బా భక్క్రచింతామణి. ౦. 
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ము. ఘనవై శ్వానరదృగ్ధలాట విలసద్దంగాజటాజూట 
పా, వనరౌప్యాచలకూట వేదచయభాస్వద్ధోట 
లోక వ్రజా, వనలీలాధృత కాలకూట హతగర్య 
గ్ర స్తదోపాట శో భనచంద్ర్రా ర్థకళాకిరిట శివ 
నౌంబా భం. 4 

"ము. నలినీబాంధవకేట ధామ రిపునేనా! మనిష్కామ 
నిర రృలధామా హతకామవిద్వుదభి రామూ రామ. 
“ నుశ్రాను గ, తలసన్నామ వివద్విరామ నిజభ' క్ట - 
సోమ సుకేము సుల్వలసద్హ్రాను లలామళథా 
ము నివ, , ర్ 
మ. విలసద్భద్ర దతురంగ రంగదజహాద్విజ్ఞానయో గా 
_తిన్సిర్మ లయోగి ప్రి యనంగ. సంగరరిపుప్రా పాణా. 
- నిలావోరక్చ, దృలివద్భాణభుజంగ జంగమవురీ 
.. " చావా శ్రీ యాచంగ ప ప ' ల్వలవుర్యంబుజసంగిభ్ళం 

"ము. న్వవశోన్యస్టనదండ_ దండధరగర్వభా(ంతమా 
ఎ రాండ తాం,. డవలిలాధుతకాండ కాండచయ. 
| స చీర్లక్రా కరారవేదండ Ee యవి థాసంవిదఖండ. ఖండ 

శక్ ఫ్ మోడాలం కి శ్రియాభోగవై, భ్ వవిఖ్యాతసుర .. 

మక అలమఘుర్రీ గ్ కరసుందశాంగ. కకుణోదారాంచితా . 
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పాంగనిస్తుల కారు ణంయు తంగ కీంనమువ 

త్సు త్తి పరిషంగ వ్రు తలతాంతాళుగగర్యుభంగ 

మునిహ్మ తం కేజసారంగ నిర లగంగాకలితో త్త 
మాంగ శివ.. F: 

. నిలయీభూతబుధాంతరంగ త్రి త్రి జగన్ని రాణర 

ఈాదినిి స్తులకా ర్యాఖినయ ప్రళ స సవిచలదరా ఖో 

భంగ భక్త వ్ర జో, జ్ఞ పలచిత్తోంబుజముత్త కళ్ళ 

సముదంచ వథ్కేటికందర్పకో, మల రేఖాయుతే 

మంగళాెంగ శివ... 9 

. జలజాొతే ప్రభ వాచ్యు తాదిసుమనస్సందోవాసం 

స్తూయవమా, నలసన నృంగళదివ్వు వె సెపు. గిరికన్వా 

చిత్తసంతో త్రోవ యు, జ్ఞ (ల బా లేందుకళాొవిభూష 

కరుణాసంపోషిఆా నైషనని, రృలశారుణ్యనుధీవిశే 

వ శివ, 10 

కలకీసంభవగాతవా త్రిశుక మార్కంజేయభ్ళ 
గాషదిమా, నిలలామావళిగీయమాననుహి మో 

నీ నీ లత్సు ఛామాధురీ, లలికాత్తీ యకథాపృనంగ 

శీత లాసాంచలోత్సంగ ఘా వలయాభంగ 
శతాంగ లీంగ శివ.. ll 

. ర్వవిభానిక్షితకోటినూర్య పరత త్త త్ర పజ్ఞానచాచా 
ర లో , కవితానావన కార్య దీనణనరతూవిశ్రుత 
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. చార్వవ్ని స్లువిధీం దాద్యనివార్య వీర్యసకలసో 

_ర్రార్హ్వచా తుర్య భః ) వ్యవిమోతప్రదో _ర్తిధుర్య 

స్, " కే 

మ. వ. కలిదోసన్ను నిజ ప్ర వ సంగ త్రిజగత్కందాయమా 

నాంగ దు, స్య-లుపాదఖ్ర భ్ తమఃవతంగ బుధ 

పహృత్కాసారచ, శ్రాంగన్నిక్య్లసుఛ్యానవరాయ 

ణార్భభవపాళశ ప, వ చృిదాచంగ క్త వలవిజ్ఞానమ 

యాత్మ సంగ శివ.. 18 

మః కృతనానాజగదింద్రజాల త్రిజగద్దీతాఖి ధాజా 

లసం, తతభశావనలీల ఘారభవసంతాపా ర్ల రిని. 

ర్షూల వ, ప్రత రివిశొల శె శై లనరవు త్రీలోలి 

" దినావన్మా “ప ప తిమోద్యత్కరుణాలవాలకే శివ. 14 

మ, ము. పరతత్త్యోలీసవచ్వివార వినమద్భ్శక్తాఘమంచార ' 
దు, . _స్తరసంసారభయావవోర జగదాభా రొ 

గుణో చార భా, సురనామామృత సార నిర్మ లప 

. రంజ్యోతిర్మ యాశార స్క త్త త్త్వరజోముఖ్యవిశా 
రదూర శివ... . 15 

మ స. నిజమాయాళృతసర్వలోక వినమన్ని కామ 
- తాలోక వి, శ్వజగత్పాలనజాగరూక దివిషద్వం 

చద్యాంమఘ్ర నాళీక భ, _శ్రజనాసోకత మోవి మోక 

మం న. ద్ధి తానేక జన నృజరామృత్యుభపై 

. కశొక శి శవ, eT 

తో. 
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3 తాప శవిత బృవోదిసం తాప 

దుర్భర మోవ ౦ధతవమః వ్ర దీప ప విలపద్భర్మద్రి రా 

ట్వాష శ్రీ,కరసత్కి_ ర్తి రికల నిత్వనిజఛ_క్షవాతని 

కేవ చి,త్పరమానందనుయన్వరూప సవ 17 

నతేభ క్షవ వృతకల్పభూజ నిలసన్నా నాజగద్బీజ ర్క 

మీతనిరా రాగ్రాసమాజ పావనతర శీ మత్స దాంభోే 

జ వ, ని తకోటి గ్ హశరాజ తేజ కరుణానిక్వ్యా 

దినావన, వ్ర, త హరిణ నురారిరాజ శివ.. 18 

నిలాసానతదక్షయాగ భవమోత్మప్రాభ వా 

హా మవతీనంగతవామఫాగ లాను 

చ్యాననోద్యోగ స్కా ధువరానంవక రాల్మ త యోగ 

దృశ చేతా భూవపున్రాహస సం భనభన్ని స్రోల్లనితాం. 

గరాగ శివ... 19 

అవనీభ్ళ త్తనయాకళ త్ర సమరజ్యాఖండ తామి 

త్ర దు, రృవదఃఖాంబుధియాన పాత త నితభాన్వ 

ధాత వంకేజబాం, ధవచంద్రానల నెత్ర, నిర ల 

జనర భ్యాణచాకిత్ర స్కత్స /వరస్తోత్ర, జగత్న- 

విత్త థివ.. 20 

మ. అసత ్ఫీ శ్రీ కరసువ్ర సాద నిజభకాభీష్టదావ్లోద 

యా, గ₹కుసంచోరవినోద దినజనరటూనంత తా 

మోాదదు, ష్టమవహోపాపవి భేద ఇారభవపాళ 
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౨ చ్చేద బ్ర బవ వ్రోచ్యుత, వ వ్రముఖాభ్యర్చితపాద_ 
శీ, ద శివ. లి 

మ. వదపదా ర్పక కల్పవృత్ను . తి, త్రిజగత్పాపచ్భిదాద 

శ దు రృదదై కేయవివకు ప నిశ్వలయనిర్తాణావ 
" నాధ్యక్ష చం, ద్రది నేంద్రజ్వలనాత భక్షనివ -. 
హా ద్య మారిన ంగళ వ వదరాజత్కరుణాక | 

_టాత్ శివ... 22. 
ము." 'ధవళొంచద్దరవోస మౌనిహృద మయూంత రాస్టస 
న నిన్సీమవై , భవా లాసనివాన భూరినిజనదు క 

వనోల్లాస స స్క త్వ )వరసాష్షంతేవికాస ౩ భా స్వదఖి 

ల ర్రమ్రాందభాండోనీ, భవరమోలయకృద్విలా 
సశేనో. వతం. 

శ్రా, మున్నా "సూరహలావాలాన్న త్రి త్రిజగంబుల్లాల్బ . 
_ నీవంతట, న్వెన్నుండాదిగ వేలుపుల్లాజలివ్ న్వే 
“వచ్చి. సీవావివం, బన్నాండాని జగంబుం గాచి. 

_- తటయన్నా యెన్న. నీకన్న నా, సన్న త్రాణపరా . 

౨ యణుల్రలరె సాంబా భ.. 24 
" శా, సారోదారసుభ క కి బాణుడు నమస్కారంబు . 

గావించి, యిం. పారే న్వేండిన వానియింట సకు 

. టుంభారూడిగానుంటి వి, జేరి భు క్షమనోరభం : 

యు లిడువా రీవిళ వళ్వమం దెంతయు, న్నారంజూచిన . 
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వీతిలోం బల్హఅు బోయకన్నం _డిడునుచ్చిష్టోప 
. వారంబుల, వ్ర పతిమ కీ చా తిం బరి గ్ మించి యవవర్ష 

సాన గావీరచితా,  పతితోద్ధ్థారకళానిరూఢది 

రెవ బి SA జూడ నీ; వ్రతిలేం డెవడు 

జ ఐకో ఓటి శివ,, 96 

చా, రికాఇారుం డొకంథు వే సెర్చి కివరా త్రి నశ ట్టి 

గ 

తోంయనాడి సంస క్రీం దతుచనీను స్ు నొకపు 

ప్పంబుంచి యర్సిం-చిన౯, ర_క్రిం బొచితి వార 

భ్క్రసులభవ వఖ్యాతి నీయం'చెసు, వ్యక్త కంచె నది 

గాని లే చవట సాంబా ఫ్, 27 

. అరుదార నిన రాత్రి యందొకండు చౌర్ధిస వ్ 

యుప్మద్దృవాం, ౌరదివ్యస్థలి జాగరూ వి గను 

మా తోన్గుక్తుడై యేౌాని" న్నిరతాస కి క్ భజించు 

వారికరుదా నిరాప్టణలక్షవిని, ర్భరసంశ్లైషసు 

ఖాద్దీందలుటకు సాంబా భ.. 28 

సురలాన న్సురగ్సొ నోలుపేళ గములౌచు న్వచ్చి 

చరేగాని వా, రరొయకా లో కహా తార్ధ మాగరళ 

మింలై నం దినంజాల ర, వ్యరు లోేశ్వర న 

దక్క నింక విశ ఏ త్ర్రాణ సామ మె, వ్యరి 

న్త్లలదా తదను లకు సాంబా భే. 5 

శభ కంబాయక ఫల్లునుండు ఛ్రజియింవ న్నెచ్చి చేవీ 
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సమా యు. .క్లిన్నీవు కిరాత వేషమునశా నుద్వ 9 

“= తిం బోరాడి య, వ్య క్వ కుండ చవారించినంత 

స వరా ళ్థనిచ్చినావయ్య నీ, భన్తానగ్ర హ మేమి 

ము. ) గరిమ న్నీళ రణంబుసొచ్చినను మార్కండేయు 
: రతీంచి దు, ; రృరవై వస్వత 1 భతివూన్పి తంట నీ 
" వాత్సల్య మెన్నంగ న్యా తరమా నీచరణానతార్థి 

 జనసంత్రాణై కపీతూవిని, ర్భరభాస్వద్బిరుదంబు 
నీకతగు స సాంబా భం, 31 

మ. ఆలశాథీశనకిచ్చినావు నవసంఖ్యా కాకయ శ్రీ థీని 

_ ధుల్, జలజాతామునకిచ్చినావు నిజభాస్వద్దివ్య 
చ్ క్ర ౦బు6౬ బెం వలర న్వ జి, జి కొొసంగినా వతులడది 

వస ప్రాభవం. కాళ, వలి నీసాటివదాన్యు. 

F డక శివ. , నం. 82 

శా. బాణామర్ష తబ బ్రవామూర్థముం దృణప్రా పాయంబు 

. గా౭ద్రురచియ, * నాఢంటొక్కప సాశేష్రద్వునకు 

నాం. మించికౌ, రూఢిం జెన్చంగ 
నేల. .తక్కి.ననుపర్వ స ర్రవానుగ్రవాః వ్రైఢి 
య. న్నీకు సమాన మెవ్వరింక నోంబా న్. “gg 

మ. :. గరువల్నీ గమనో గ్ర పాతకకళంకుండై. న రంద్రం 

డు న్నీ శరణన్నంతనె నెత్తిం బెట్టుకొని. సెక్స 
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ల్యంబు సంధిల్ల గా బరిరతీంచితి విట్రయా 

శీతకృపాపారణు వం కెందునుం,బరికింప నృణీలే 

రింశివ్వరును సాంబా భః, 94 

శా, లేరే వేలును లెందటేని మిగుల న్లెక్కింన బా రె 

వ్వరుం, గారుణంబున భ_క్షవత్పలత మోతు, 

(పాభ వారూఢినిం, పారం దావకదివ్వసన్నహ్మ 

లతూాంశంబునంబోలతే, కొరా యుక్కిన నీ 

(మొ,క్క-వ లె సాంబొ భే... 35 

వు. గ్రహరాజుం గని నీవు వండులురులంగా గొట్టు 

నవ్వ నే గృహజారంబులుం జాలకుండా మణి 

యా బహ త్రమూంగంబు బల్, రహినీచేం చెగ 

నే సతు చె స విభాతనొసటుకా ట్రానె న్గృవద్దివర్టిస, నృహిమ 

ప్రాభవ మింకేకాక శిన,.. 86: 

జక వరా జ = చే జా. షై ఛా, వీడా రిత్సము బల్విచి త్రముగదా సీసేవక శ్రెణికిం 

పెచిత్రాంబరరత్న భూపణసుఖాహో రాదికంబిచ్చి 

నీవాచర్తాంబర మస్థిమాలయు విపూవాోరంబుC 

7కొంటి వ్యా వో చాతుర్యము చెప్పాం. 

దరమె సాంబా భ్... త 

మ. అణుమా త్రంబు. దలంవ వాద్విజవథాద్యత్యం' 

తెఘారాసుముల్ ,కణ మైనం బరికిందంబోన్చు ఘన 

'రాగబ్వెషలోభాదులకా, గణనం జేయన్ర జాతిధ. 



శశి భక్రిరసళతకసంపుటము 

ర. ర్మవిధిభంగంబుల్ రవం లేనియుం, బ్రణతాఫీష్టవ - 

కంబు లిచ్చుతేటి సాంబా భభ... 88. 

మ. గరిమ న్విఫ్రు డొకండు చేత. శివలింగంబుంచి . 

_ వూజింప నం, ర,తరుషం దజ్జనకుండు'గాంచి వడందన్న =. 

స నాయడు క్రో కోథా ప్రి వ్6 ద్ చ్చరణంబున్థాగం ద్చు దుంచి.. 

.తక్ట ణము 'యస్యహ్నా కృతిం జెంచె స పరిచళ్యా _ 

'వోహీమ ల్విచిత్ర, తములు సాంబా భ, ఈ. 

మ. రు. బలభిన్తుఖ్యమరి స్కీ రీటమణి దీవశ్రెణి సీరాజితో 
: జ్ఞ సలపాదాబ్దుడవై న నీకు సరిపోల్ప౯ దై దెవము 

లే స్వ శ్రీ, చెలయం గన్లొననీకుసాటి వుటినీ'వేగాని " 
పిశ్వయలోం. బలుకు ల్వేయునిగకేల చాల. 

లివ.. త్తం 

శా, శ్రీ రాముండు కవిస స్వరూప వదివిషల్సేనాస వోయా. 

- దిస్కుఛారుండై శతయూాజనాయతముగా బంధించి 

_యున్నట్టి యా, వాశాళీం. దమి న్ నొక్కగ్తుక్క. 

"గను ,చావం గుంభజుం డోేవుశ్సే పార న్నీపద.. 
లీ 

'భ_క్తిసన్స హిమ సాంబా భ.. |. 

మ. తనర నర్వసుపర్వులంద్యం 'బరతే త్త త్తం చెవ్వరో 
- సత్యభ్యా వనఖోం బెల్పుమటన్న వ్యాసుడు. 

మవ నలై వం వాసుజేబాత్సరం”, . బని చేయెత్తివ. 
వ నంత నిజబావో _స్తంభనంచెనస్క ర్వనిరూడఢిం 

: క్ త్త్వమివసండె 7 సాంబా. భం . 



భ_క్రచింతామణిశళ తకము., 8839. 

మ. పురసంహారమఖావవోర నలిన దూత త్తమాం 

గచ్చిదా, స్మ సరచావోంతకనాళ మృేత్యుజయభీము 

కష శపానాదిదు, ప్క-రకృత్యంబులు సనీవొనర్పు 

కతనన్చ రెషశషరుండం చునని,న్సరమామ్న్మా యము 
లెంతయుం చొగడు సాంబా భ,.. 48. 

మ.తలంధావంచుకొనె నృణంద్రుం డతిచింతన్వాగ్యరా 

రోహావె, లెషేలయబా ఆ౯ విధియెమితో(వకయె. 

నిర్విళ్లాత్తుండై నభ్రైస, ల్లలయం గన్తొనుచుండె 

గ్స్పుతీయు కంక్షనా ఢ్యముంబూనె ని న్వలనొప్ప 

న్వినుతింవంజాలమిని సాంబా భ... 44 

మ. అలవి'కేశు.డు మిత్రుంై విమలకొస్యావోర్య 
మావాసమై,  బలుమేల్భంగరుకొండ మేటిభ 

నువై భాసిల్లు నాసరమం, గళ భార్యామణి 

యెన నికగొలుచుభాగ్యం బబ్బునే  యోాజగ, 

ద్యలయంబందును నెంతవారికిని సాంబా భ, . .శ్య, 

శా. కళ్యాణాత్మక మైన"దాప మురుభోగశే షప్టమౌా 
నారి సా, కల్యానూన రవూనివాన మసన సళ్రాం 

డంబు భద వదా మూల్యంబై తగువాహా 

నంబు గల్ ని నొ న్పూజించిన న్భాగ్యనా, ఫల్యం 

"బాటరుదే చృసన్నులకు సాంబా భ,., 46 

ఛా సత్యజ్ఞానసుఖస్వరూవ మగునీ ళశ్వన్యప హా 
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త్ర త్ర ంబు దా, నత్యంచా దూతల పవిత్ర, కరమె 

_యజ్ఞానవిధ్వంనియె, నిత్య శ్రికరమై = లంగ 
: నిదిగో నిక్క_ంబు స్వర శుతుల్, .వ ప్రశ్యమం 

బు జాటుచుండు శివ.. 47 

ము. వెలయ నృర్య్షిసుపర్వరూప మగు నీ విశ్వస్వరూ . 
_._ వంబు "కే వలరూఢి నృృజియింప లేక బహుదైవ 

“త్రా,ంతిం చెక్కండ్రుమూ, ర్లులనేవింంగ ' వారి. 
“కిం దదుచిత దిగిగానురూదంబుగా ) ఫలదానం 

'బిడు మేటి వీవకద సాంబా భ.. 45 

మ. అరయ క్యూలవస్నా వాయఖరపీంద్యాక్తాష్ట 

: కంబెన్న నీ పరమా _ర్వృష్టకమై యెసంగ నిఖిల 

“బె ద్ర వోండభాండోత్క_రం,బు రహిం దజ్జలబుద్బు 

= మములె వుట్టు నృనుం గిట్టు నీ పరమానం 

. 'దమయస్వరూపమున సాంబా ఛ్ “49 

శ్రా, లీలానిరి, తనె నై కకోటిసుననాలీకోద్భ వాండచ్ళటా, 
| - మాలాజాలవిరాట్స ఏరాపమగు: నీ మావో 

“త్త త మింతైన నానాలీకామచతుర్తుఖాద్యమరు లె. 

-న్నుంజాల 'శెన్నాళ్ల కుం, ్రైశేతాచలోన్యకార 

మణ: సాంబా భం, |. 50. 

మ: తనియ" చటదునోరథార్థముల: : బొందన్నచ్చు . 

-- సువ్యద్వషద్వవధుక్ఞాయలోవన్చు 5 నళ శ్రీమతవిశ్వం 



భ క్షచింతామణిశతకము. తితిర్ 

బెల్లం 'దెల్టంబు గాం గసంగావచ్చు సకృజ్ఞపంబు 

ననె వీంక౯ నౌ వనంచాతురీ,మునురాజం బఖిలార్థ 

సాధనము సాంబా ౨౫. 51 

వూ. చేళో వఏథిఛవత్సదాంబుజము. దాంజింతించి యెం 

దేగినక్కాభూత బే స్ప తేవిశాచ రాతుసగణంబుల్ పోను 

దవై $ యసంయో కాని తావన్నిచయంబడంగు నిర 

పాయాత్య్వంతసన్నంగళ, వ్రాతంబు ల్పమకూాడు 

నిక్కమిది సాంబా భ... రపి 

స ఈ 
ముల్లాల్చి లీ లదలిర్చ నృవదీయదివ్యచరితల్ 
గానంబు గావించుచు, న్గుద మొప్ప న్విహరించు 

వానిం గని తా మం +శోశకంబుకి వదలంజాల 

దు ము_క్లికాంతే నివ... ర్లి 

ఇా.నీలీలాచరితావళు తాషగడువానిం జూచి భీతా 
త్లులె, జాలింబచొందు చుం గాలకింకరులు తత్సా 

మాప్యమందుండశే కె చాలంగాం బనువిె త్రిపోదు 

రట మించకా దవ్షగా నోజగ, శ్పాలారాధిత 

వాదవద్న రివ, 4. 54 

ఛా నీడామీణ్యము సీకృపాతిశయము న్నీ _కృవాత్న 

ల్యము, న్నీ దీనార్టిజనై కపోషమణము నీ నిర్వాణ 

సంథాన మిం, శే వంబులయందు. గాన. మింక 

మ. నుదుట నృస్త మలంకరించి యటుత౯ రు దాత 
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వేయేలా గణింపంగ స్రీ  వాదాబ్టంబులం నాలి. 

ముక్తుండగు సాంబా భం లర్... 

శ్రా, నీకర్పెంచినపత్ర, త వుస్పఫల పానీయంబు లుద్యన, దా. . 

_ సోశేఛేం ద ద్రమసోజవాశ్న విలసత్పూస్థేందువిం 

చాననా, "ఢ్వాకారంబుల బంటి ట్ర్ వూర్వభ నవి ద్యా. 

యు ఒకి (బొ బూాక్సూజక, ప్రైశారంబులం చాయ. 

కుండునంట న హాంచా భం, " 56. 

మ. పరుసం బౌపులితోలు వై నిడి చిశాభస్మంబు మై. 
మ బూసి య, బ్బురమాపున్క_సరు బ్ధరించి జగము ల 

_ ల్బుట్టించుచుం ద్రుంచుచుం, బరమాయాకలిలేం 
“ద్రజాల మరుదొన్నం జేయలాం గాటైకా, పరివె . . 

- యుండిలివా బళీబళిర సాంబా భం, . 57 ' 

మ. ధరణి న్రాజశిఖామణిం గొలిచి చేదండాశ్యోర 
శ్నాంగన్చో స్థిరభాగ్యంబులం గాంచునందు రది. 

యెం'కేవింతగాదా దిగం, బరు నాయాదిమఖిత్తుని. 

న్లొలిచి శశషత్సా భవప్ర పోల్లస, తృరమైళ్వర్య " 

on ముం గాంచుచుండ శి.. . . రర 

మవివిధామ్నాయవురాణశొను స్త మనుసద్విద్యారహ 

| స్యంబులక, హావనాది క్రి, యల న్స (యాగముఖ 

దివ్య మేత, రాజంబులు. “న్వివరింప న్పకలప్రపంచ 

౨ మును సీపేశాని- నిశ్వంబులో,. భవధన్యం విసు 

మంత "లేదుగద. సాంబా భం ws nd 



భక్త కచింతాముణిశతకము. 887 

మ. జలజాతాతు చతుర్తుఖ త్రి త్రిదశ భాషా శేషవాచస్ప 

తుల్, వలుక న్నేరరు నీప్రభావలవముక్ భావిం 

వలే రట్టిచో, నిల నేనెంతటివాండ నీదుమహినుం 
చెన్నంగ నోలింగ భి వ్యలసద్నూరిడయాంత 

రంగ శివ,. 60 

ము. ఫలపన్హాంబుసుమంబులిచ్చిన ._ ననల్ప్స ధీ త్రిలోకీ రల (OYJ 
సము, జ్ఞ కలసామా మ్రాజ్య మొసంగి నీనా తుదమో 

కుంబిచ్చు చుండగ! నీ నులభోపాయ మెటుం 

గలేక మనుజుల్ క్ భింకురేమొక్కొయు, త్పలి 
నిబంధుకళౌవతంన శివ. . 61 

మ. చెనకన్షచ్చి వమునోజుం. డంతటనె భన భూతుండై 

పోయ నీ, సున దముండు నిరాకరించి చటులా 

సోకా _రిబాలయె్టెంగా, న నిం కెవీండు వీవావ రా 

ధ మణువై నం జేసీ చేటొంద కే మనలా "నేర్చు 
జగంబులోన నివ, ,, 62 

వు. శీతినానావిధమ _ర్వ్వకోటిం దమవానీం ట్రో,వం 
గాంబూని దై, వతముఖ్యు వగుపాళ్లవెట్ట కొని 

రిబ్బంగి౯; యతుల్విష్షుపా, ల్క్రతుకర్త ర లృతమ 
న్యుపాలు శ్రు శ్రుతిధర్మ జ్జుల్ చతోర్వస్త్ర పా ల్పతి 
తానీకము నేదుపాలు శివ... 6కి 

మ, అలఘూచారతణలూనునాయెడన్లు నీ కక్సించితికా 
€-22 
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మేను నీ, యుల యాచింపణ లేను నీవెగ తియంచు. మ. 

న్నమ్మియన్నాను చీ నులతోం బంతముమాను. a 

నీకు నబ్బో ai న్వళంబౌను న న్వీలదన్న . 

శఇా.వదై నంబులవంకం జూడ నిశ చేనెళ్లు న నిన్వీడ నీ. 

వేదిక్కంచిటు లున్న వాండం బలుకు 'ల్వేయేల " 

. నివాండ నీ, నాబేలా ననుంగన్న వాడ యెపుడు : 

'నృల్లాలునాతోడ నీ, పాదంబు 'ల్నైరనమ్హినాండళివ. . : 

తా, ప్రారబ్దం బను బ్నె పంబొక టినా వె చేసి యౌాపై . 

మహో దా రాపత్యథ నాదిపాళ ములచేతంగట్టి దు. 

న .. న్టరసంసానాటిం బడంద్రోసినీవటుతటస్థ ఏప్రి . . 

- . తోనుండియుయ్యా రేచిత్రము చూతువోరి నివ్వ .. 

. ము. చెలిమి౯' గంబ్బలి' రాచహొంతు రజమెం
 జెన్నొప్ప FE 

. శేనవ్వువె చ్నైలనిగ్దు ల్లి బిశలెల్లం గప్పం 'జెలువౌ : 

నీరూపు బౌగొప్ప నా, కలలోనై నను జూపుమప్ప . 

__యడుగంగా రానిదేతప్ప స న్నలశం బెట్టిన నేమి . 

గొప్పు శివం ee . 67. 

3 మ శివనామం బొకసాలె భ్ క్రవిభవ శ్రీవ మిాజంగా! 

| - బల్కినః | న్వివిధాప్తన్ని చయంబడతోసం 'దతదు . 
- . రిప స్నా ఘము వగ న్కుత్సవవ ము "ల్చేక్కుచె. 

ల లంగు. నిత్యపరతే త్తే త పతే, యముప్పాంగం దుదృవ . 

= బంధంబులు ద్ర దంగు" నిక్కమిది నె సాంబా భం 4 +68 
wen చ్ |. 
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మ. సవన్నవ్రాత మొనర్చ'నేల. పశుపింస ల్పేయంగా 

నేల యో, గవిఛానంబులు వఫూననేల తనువిం 

కం బేయంగా నేల తా, వివిధాభీష్త్రములొందవచ్చు 

సుఖియె విశ్వేళ సద్భ కక్రిత్ , ఛవదంఘ్రిస్మరణం 

బు జేసి శిన,.. 69 

మ. ఖలసాంగత్యము గాదు చేసినను దుఃఖంబీకనే 

పోదు 'పొద్దలసాంగత్యముమాన రాదు మత ఖేదం 

బుల్ వృథావాదు న్వి శ్చలసారం బగునిదుభ 

క్రీ వరమాత్న ప్రా వ్లీకించాందు మో, హలతేల్ 

ద్రుంపక ము క్లిలేదు శి... 70 

మ. పరుల న్మాభలొనర్చి బల్బనముసం పాదించి విఖ్య 

తిశ3్రె ధరలోం జేసిన యట్టిధర్మములు వ్యర్థం బై 

చనుంగాక సు, స్థిరతంబొందునె సరషభూతేపరి 

తృ వ్రుం చేయు కునీమవో,వరిచ ర్యాకరణంబు గా దె 

వవ, +. 71 

ము. తీతిలోం గొందటు వారివారిముతముల్ శ్రేష్టం 

బు లన్యంబులౌ, మతముల్లావనిచెప్పుచుందు రిడి 
నీమాయావృత బ్రాంతి సం, తతనానావిధజంతు 

సంతతిహృదంత ర్య్వామి వౌనీకు స్కమలతి గానటిమ హా లు 
_ తంబునుంగలదె సాంబా భం... బై 

, చు. అరయ న్నీ వవరోతుత న్నిఖలభూతాత్మ స్యరూ 



జ ...... “భకిరసళతకసంవుటము. 

వుండవై, వఠివూర్ల న్తినుండం గన్లొనక నిన్నావిం ఎ నాధి ల 
తు "5ందోజనుల్, వరమేశా భ 'వదీయమా.యం . 
చైనియంబడ్యి దృవాదిత్యగా,పరమేశాదుల కైన 

బోలదంట సాంబా భ.. . 75 

చు విపరీఆార్ధరుతర్కవాదముల చే విజ్ఞాన మొప్పా 
కునే, కపటాచారవిడంబన క్రి, యలచేం. శైవల్య | 
_ మేలెంచునే, చపలాశావిప్యూపభే గముల శర . 

- జల్లారునే తృష్ణ స్కీ యపరోమయోనుభవంబు లేళ . 
వివ, .. వ 74 స 

వ మ. కలి'వేళ న్విధిచోదిత క్రి యలొగిం గావింపలా లేక 
. తా రలసుల్లాందటు" తత్త పావేదులము మేమం 

చు న్సుకర ంబుల్లి. ములంగావింపరుగాని భోగ్య . 
" విషయంబు. 'తానగా లేరు. ని సృలదంభో క్షు కల 
ము -క్రిచేకుటునె. సాంబా భం. గ్. 

_ మ. నరుల న్లోసముపుచ్చి సొమ్ముగొన నానాశా స్త్ర వా : 
Te “ దంబుల్కు. న్వర వేదాంతవిశిష్టయు క కులును- చం. : 

. “ఛప్వాష్త ఎమంబులుం, గరమొస్పారునుగాని . 
. సద్దురుకటాతంబింత లేకున్న నీ వరత త్ర శక్రం చె ః 
 అుంగరాదుగడ సాంబా భం నుం 76 

వ కా మీనం7ె చెప్పుడు సటేమునులప. దా ా మేవందు. . 



భ_క్షచింతామణిశతకము. శశ 

గోలు నేప్రా ర్వూద్దు న, జ్ఞాన న్వానికి నేమివుణ్యాఫ 

భముందంగఫే “నట్లాను న థాష్టనం బించుకలేని 

సత్కిఫియలు. సాంబా భం. 7౯ 

ఫా, చేవా తావకభ క్లిలేనినరుం డేతీర్ణంబులంస్రుంకి 

క రావాల గంబుల వై వసీంచినను యశ 

తిపొధిరవదల. గ వల్యాష్తు (డు గాండతం డితెక 

_శాంతులాని నిన్నాత్త లో, _ఛావింయగలవాయ 

ము క్తుండగు సాంబా భం, ౯౦ 

మ, తనవారొక్కరులనాడ రారు యమభబాధ ల్థాన్నం 

_ గాబేరు ముకొ ధనకాంతుం దనుగాడినారు 

తుదం జెంతన్ని ల్వంగాంబోరు గావున వై గౌగస్టి 

ముమోాటు ధీరులతిఛవ్ర్యుల్ నారు నిభ ప 

వనచే ము _క్తీకి జేరువారు శివసాంబా భ... 

మ, ధరణిం గోరకయున్న 6 బోవు సుఖముల్ తాంగో 
రిన నాను గాంవురమున్నీత్యముగాను సంతపవ్ర, 

జగంంవుంబోక లేపోన్ట న్కీ శరణన్న న్విడనాడశే 
విదియె మోతు ప్రా ప్రకించావు దృబ్బణ పసందు 

లు మెచ్చవీవు శివసాంబా భ.. 80 

మ, శిరమైదేహమునిల్చునా శోమను(డిం'టే నిలయా 
నోర్పునా, నీరిదానిల్కడ నేయునా యొపుడువా 
నీ న్వెన్నె లలాయునా, ధరసంసారము నితమా 



342. భకిరసళతకసంపుటము 

-.₹0వనొందన్లేక ముస్నెన్న డో, పరమార్థంబొన 
.రింతు చేననిన సాంబాభ,.. 1. 

మ. చెదరు౯ దృష్టిమనీషయుం జెదరు బన్టీక్తబులై 
. యయంగము, లగ్గీదలుక్ దంతము లెంతయేం?- దలు 

= శీలంబంతేమున్నే చను, స్తుదిమింజిక్కిన వేళం జిత్రే . 

_మిదియేమోతృష్ణు. చానోక్కంంటే, వదలంజాలము 

_ గాని మానవుని సాంబా భ.. 82. 

_ ఇా, జ్ఞాతిదోవాలు బంధుఘాతకులు హింసాసత్య 
క్ట దయా, వీతస్వాంతులు సాధుబాధ 
_కులునై 'వేధించుచున్నాండు ని, ర్చీతిం డాంగలి . 
_వూకుష షుండిపుడు థా తి తీషన వేయీంచిను న్తాతం | 

తీ బదు కెట్లు సాధులకు సాంబా భు, “ss . 

] మ . శన మే సాధన మెల్ల శార్యములకుం దర్కింప వసత. 

రీ జీ వనమే పావన మెల్లలోకములకు న్వర్శింప 

“ సేపాదవూ , జనమే. 'భాజన మెల్లభ ద్ర ములకుం 
- జర్చింపంగా నేరికి, న్మనమే "కా క ఘనమాతుకార : 

ణము సారబా భ.. ! ర 

మ. ధర స్కీ క్రి రికి దానమే మిగుల సద్య స్త ్ర ప్రీకిం ః 

ee -బోనమే, సరసత్యాై వి వికి గానమే కలవానాళ సూ . 

Fe రక నైసమే,' గరిమూవా. ప్రికి మానమే - నిక్ 

: మాక్షవ్రా కి క్వీక్రీకా జ్ఞానమే, , పరంగురగా కికంగా .. 

. : న మే శీ యల. సాంబా. ఛం ie mr లం 85 

జా గ. 



ఛ్కృచింతామణిశతకము. రిక్షత్ర్ 

మ. నిను మెచ్చించుట భ క్లినే జనులకు న్షేలౌట 
సత(ో్యో_క్లినే, తనకు నృంథము రి_క్లినే పరమభ 

. ర్రన్ఫూూల్రి సద్య క్ న కననిశ్సింత విర_క్లినే సక 

లదుఃఖ, పా, ఫ్రై సంస క్లినే, మనముం బట్టుట 

యు క్రినే యగును సాంబా ఛ... 86 

వా, ఆయుశ్చాయమునె నెల్లి మరులు సదా యా 

| మ్యాలయం బొందుటల్, శ్రేయస్సంపద నా 

క్కెడ న్నరులు నిశే శయస్కు. లె యొ కె. 4ం, 

గాయన్లేశము నొందుట బ్రనియు.  రాగద్వేషము 
లాన రీ మాయాపాటవ మేమిచెప్ప శివ, -.87 

మ. జగతిం జూడ నియోగియె మొదల చా జస్మిం 

_ వనేరాదు క, రృగతిం జన్మవ ము గాంచెనేని, బ్ర దుక 
నా దట్లు ? జీవించిన న్వగతో నిర్దనుండౌట స గాడ 

_ దటులె లె నన్వేగ మిల్వానిగో, వస్థగతిం డావసీమై 
చరింపందగు సాంబా ఛం, ఈ 

ము. నినునే నేవింపక పొట్టకూటికి జను ల్నిత్యంబుమూ 
ఢాత్తులెధనికద్వారములందుంగా ల్చేదరు తత్క_ 
రృంబునేమందు గా, సననందుండోడు కొండి 

లకు శిలాంతరష 9 యాకు నృననావో 

రము చెచ్చి నీవిడవె సాంబా భ., 89 

మ. పుడమిం చెక్కువనంబుల: న్స ధుఫలరబుల్ సాగ 
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వ . దుపానీయము, ుల్రడునొప్పారు లతావితానములు 
/ యోగ్యంబౌగువావాసముల్, గడిమిం బో చెడి 
.. చాతేవీవ్రు గలుగంగాం- గూటి. దీనతేర బడి. 
_యౌాచింవంగ నేల దుర దుల సాంబా భం... 90 

ము. బ్రరవందం జడలందు గంగగల నీకీభూజలస్థానము . 
వ న్నిరతిం జాబిలిపువ్వుంచాల్పు దొరవా “సీకిధశా 

__వుష్పముల్, గురులోకత త్ర యదీపకుండవగు నీకుం 
దీవము శ్రేచ్చగా, వరయకా భ్ _క్రీ యొకండు. 
గాని శీవ., . | ర 

మపరగన నృనథబేహదాహ విలసద స్థాంగరాగం 
స బుస బ్బురమాబ్రవ పహూకపాలమాలికలు సద్కోగీం. 

ద ద్రభూషాచయం 'బేరవొందం ధరియించు టి 
వగు నీకీగంధమాల్యాదులం, బరితోప పంబొనరిం. 
- చువాధావండు? సాంబా భ., ర 
ళా శంకాతంకము లేక నోంకరున.. (కక్నాక్యుుం 

ఎ చంగలే, రింకేచేల్పులటంచు దివ్యకరివై హేమ. 
. ధ్ర సీజంచె త్తి త్రి యీ్రీవంకేజప ప్ర ol వాండ మెల్ల వినిపీం . 
వ వక... నవ -శౌంశారంబులు నిండ | 

Te 'బలువింతౌ 'బరువింత యా సనక 'యాబంగార mm a చుండ ట్రుచి ల్వలజేని న్వలఅేనికంద్రి డి నొక కేల 



భ క్షచింతామణిశతకము. రిక్ 

| నిష్భల్హానం బము'గా, బలిమిం బూనిన మేటివీవ్ర 

' ననుం జేవట్టంగ వ్రేంగానె యా, బలిపుత్రాంగణ 
. పారిజాత శిన... 94 

చు. సకలస్టావరజంగమాత్మే వని య, శాంతంబునిస్వేం 

డ నీ ్వకటా నాదు మొతాలకీంప విపు "డావో 
శేవలస్థాణుమూూ, రి రికి నెము,క్కినచందమయ్యె 

శివ “జంలేసువ ప్రసన్నాక్యంన, పృకటఖ్యాతికి 

నసంకయంబాదవ సాంబా భ',. 95 

మ. వృతేనిష్థల్ సురభూసు రార్చనలు దివ్య యత్ర, 

యా తల్ శ్ తి, సృ్రతిధర్శ( ంబు తాకింతయనే 

లుగ మా క్ట పాదవ ద్య ంబుశే, మతిలోనమ్మితి 

... శేననన్యరతినో 'మాతండ్రి శంభూసతి, పతి స్వే 
గతికావవె నిరతిసాంబా సు. 906 

ఛా తుంగాబ్లాంబుకణంబు లెన్నందగు భాధూళేరి 

గణింసం" దగ్కు న్నింగిం జుక్క-లు లెక్క_వెల్టు( 

దగు నింతేగాని నాతప్పు'లె లృ న్నంగాగా. విక ల్ 

వుగెాకొకరు న న్రృమంచు వారేరి, బ్భృంగంి 

టొ చెవొ నీవ ధిక్కుసుము సాంబా భ... 97 

మ. వరయగకా . శంభుండు దీనబంధుండని చెప్ప న్నమి 

యాస న్నిరం, తరము న్న -మొంజలిడ్డం బల్మ వి 

మొన్న న్ న్తాసమో లేక ముక్ ధరే. చేసినదో 
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సమో కరంగ దన్నా సీమనం బింత్ణెరా. వర్వకారు. 

- ణ్యమముద్ర రుద్ర బివ్యు,. ౨ 98 

మ. వరదై వంబను నీ వటంచు మది నీపాదాబ్దముల్న 

: మి నేం బరడై వంబుల వేండలే దెపుడు నావి సై నీవ్ర 

చేతీంచినం, ః బరంగంగా నను బోచువా శవం : 

కలా భక్రావనాంచద్దయా, పరణ ర్తీ శరణాగ 
డ్ శ్వార్తివార సాంబా భం... 99 

శా. :నీవేతల్లియుం దండ్రియు న్విభయసన్నిత్రు త్తు ండుం : 

: _జుట్టంబులు, న్నీ వేస దాతవు దైవము కందు. 

. నా నీర్వాణనికేవ ము, న్నీ చే న నాదగు వ నోడునీడ 

_మజీయు న్నీవే సమ స్తంబు గా భావింతు నవ 

దన మే మెఅుంగ సాంబా భం, _ 100 

శా, నీపాలంబడితి న్ని రంతరము నే నీపాదముల్న మి 
ల్సి న్నీపద్యావళిం బాడుచుంటి నెపుడు న్నీ కంశు 
5 న 'న్నెవ్వరుం, గాపాడం దొరలేం డటంటి నిది 

2 నికం బింక నీచిత్తమో, పావ గ్రావవి భేదళంబ 
శివం. టే! 

జా నీవిఖ్యాతేచరి త్రము ల్విను చెవుల. నీవూపకో ల 
హా హా స్తముల్, నీవాసంబుల కేస పాదయుగము " 

స సృష్రారుకుల్చాం నిల, గై గైవారం. బొనరించు ను. 



భ_ క్షచింతామణిశళతకము. 8417: 

- జహ్వాయును స్ య క్కు.మూార్థంబు న్కిస్మా 

- విందంగల బుద్ధినాకొసంగు సాంబా భం, 102 

శా, నీకీ ర్షిశుతి సీకథా శ థో వణము న్నీ పాదసంనే 

యు;న్నీకళ్యాణగుణాసువర్ష నము నీ నిత్యాను 

సంథానము, న్నా కుం బాయకయుండునట్లొసంగు. 

. మన్నా జన్మజనృంబుల, న్చాకారిస్తుతపాదపద్మ 

శివ, 108 

మ. పరుల -స్వేయకయుండ చేతొకండు నన్న్భార్టించిన 

న్య్వానికిం బరంగళ్ లేదనకుండ నామనము నీహా 

దారవిండై కసంస్త రణం బేవుటకుండ నీవరము 

లిమా నాకు శక్షోక్కప న్వరదా శంకర స సుప్ర, 

సాద నివ, , 104 

మ. నమదార్నె కశ రణస్ట విన్చవెలయ న న తేభశార్లాల. 

చ ర్త ములం చ్చి తివహింతు గాన నివు నిపుడే మత్తేభ 

శార్జూలవృ, త్రేముల న్నీ కువవోర మిచ్చితిని: 

“భక కా, త మేమిచ్చినం, బ్ర బమదం బొవ్చం బరి 

గ్రహింకుగద సాంబా భ.. 105. 

మ. చ్సయు ల్హాటలు సూటి చేరక తమిం దప్పాప్పు. 

-లెల్లాడినళ. జనకు లోదముత్ డం జూతు రటు, 

లే సర్వేశ నీవీజగ,జ్ఞనకుండౌట మదు క్లిలోపము 

ల నెంచంబోక వాల్స్ల్యభావనిరూఢిం గరుణిం 

చి కైకొనుము సాంబా భ.. 106 
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మ. విత శ్రికరసశ్స చార్భగరిను న్విఖ్యాతి న్లో ఫీల్లు నీ 

ఎ శత్తక్రం చెవ్షారు చ్రాసీనం జదివిన న్సద్భృ క్తి కి నాలిం 

“చిన్న నృతళాఫీష్టయమ స స భోగపరమెళ్య్వుర్యంబులం 

బొంది శాశ్వతే లాసవదంబుం. గాంతు రోగి 

“సాంబా. భం... 07 

మ. ఇెలువౌ సీకృతింహార్చి నీకొసంగొతికా శ్రీకూచి 
స్ _మంచాఖ్యస, త్కులసంజాతుండ సోవస సుందర. 

_ వరాఖ్యు౦డ న్య న,వహాగెతమ, విలస త్తీరతలస్థప 

. ల్వలఫురీ విఖ్యాతవాసుండ ను ల్ు దం దయ 

. దీనీ జేకొనవె సాంబా భక్త కృచింతామణీ.. 

మ. భక్త క్షచింకామణికతకము సంపూర్ణము. . 



ర్స్ ఠి క. 

ఈనసీతావతిశతకము  రచించినకవి సాహెబు, 
చాణా రామన్న. వ్రతండు వీరన్న రాజమాంబలకుమూ 

రుడు. భశ్ర్యావేశము రామభ_క్షి పురస్కరించి 

కొని కవి యీశొతకమును మృదుమధుర శెలిలో 

వ్రాసీియున్నాండు. కవికులగో ఆా,దికము జీవితకా. 

లము శెలిసికొనందగిన యాథారము ల్మిగ్యంథమునం 
గానరావు. ఒకానొక రిళతకకర్త వమాధ్య్వుండని: 

యనుమానము కలుగుచున్న దని ద్రానీరిగాని. 

గృంథమునం దటు లనుమూానింవందగిన భాగములు. 

గోచరింవవు. 

కవి యాధథధునికు: డనుటకు సంళయ ముండదు. 

ఇందుం గొన్నిపద్భములు తో "లుత నీతిబోధకములె 

వ్రజలదుర్నయములను గర్జించునవిగనున్నను మొ 

త్తముమిోంద శతకమంతయు భ_క్రిరసవూరితమై 
శ్రీగామస్మరణానుభవముగ  నున్నడనుట నిశ్చ 
యము. కవితలో నందందుం గాాచితృముగ 

వాసకరణదోపషములు గలవు, శైలి యొకచో. నిరర్హ 

శథారాశోభితముగ నొండొకచో గూరువు బింక 
ములేనిదిగను గానిపించుచున్నది. కొన్ని పద్యము 
లలో ఛక్టిరసోద్చోధకములగు సమకాలిక న్ఫీరా 

ముని వివిధవిధములం. గా సాడుమని వలు కేఅంగులం 

చ్యార్టించుటతో' గ్రంథకర్త శతకము సంపూర్తి 
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గావించియున్నాండు. యావనమునంచేనీన పావనము 

లకు బశ్నాశత్యాసమునొందుచు లోవముల క్షమించి. 

'యలశా రుచున్నవి. 

= శ్రవి యంత పా వ్రాథుండుకాండు.. 'గంథరచనారం. 

మున సీళతశవప వా యంబజెనేమో యని 
లో 

న్రా-రావికలము . కల్పనాక్షిష్ట షత పదాడంబరము + 

వాచిన దోయను. కవితాగ్ గృంథముగ విమర్శింపక 
భక్తిరస గృంథముగ విమర్శింతుమేని యీశతకము 

-వెలువగలకేతక్షములలో నొకటియగు .ననుటకు - 

| - ష్ అందందు - 'వ్యాకరణదో షములు బు కలవు. పద్య 

ఎయధ్యమునందును . భాదాదియందును ననవస రము... 

"లగు పదములు, సంబోధనములు కొన్ని కనుస ట్రుచు 

: న్నను 'శత్రక్రము భో" క్లిరతంత్రుల కెంత జదివినను . 
Fr విసువ్రగలిగియ నంత 'మృదుమధురముగా నున్నది. 

- ఇట్లు. భామానేవకులు, : . 

టు? "| .. రేప్పార్రిరమంకత్యలు. 

ల త వం. |. 5 ' on mn 
అ wn 

" . 

es 
et age శస 

తాను న లో 

“oy ii 
జ. thet చ్ Fr ee అ 

చైవల్యప్రదాయకు(డవు గమని కవి రాముని 
మిగుల, స్వతంత్రముగా . వేండికొనెను. స్రిందలిపద 

ములు భ_క్టిరస సద్యోతకములై భవతారకములై 



శీ ర స్తు. 

రాణా రామన్న కవికృత 

తాపలిశతకము. 
“ఇ ఆ 

ఛా, ల్లీ (శ్రృమద్భ్మూమిసు' తావునోహార దళ్ శ వొదిన క్షం 

చర, స్తోమారణ్యకుథార సర్వవిబుఖ్ సో సో. త్రై "కస 

. త్పాత్ర, విశ్వామిత్ర, కృతువిఘ్ను కృద్దనువితేవ్ర 

నమ గంవోరజే వన మాంసాహియటంచు సంత 

కము ని న్వర్లి ంతు నీతావతి. 31 

శ్రా, కళ్యాణ ప్రద సచ్చరిత్ర మునిహృత్క_ంజాతేసం 
చార కౌసల్యా గర్భసు థాబ్దిశితకర పాపాణ 

F స్వరూ పాయి తా, వాల్యాా శాపనిదూర సే గువకనికా 

. యాథార రథతీంవవెే, కళ స్చాణాచల ాపసన్ను తే 

నమస్కా_రంబు నీతావతీ. లి 

శా,.లీలామానువదేహ  ఘోారరణేలీనంతతో 
_ త్పాహ దిక్పాల్మవ్యాతకిరీట సంఘటిత శుంభద్ది 

వ్యరత్న ప్ర పభ, జారోలంకృత పాదవారిరువా సం 
" సాళాఘే గాఢస్సుర, త్మా_లాంభోధరగంభవా 

హాజిత దైత్యన్ర్య్యూహ స్తావతీ. త్రి 

- మ. ఫురువవూతోవ లనీలగాత్ర వికచాంభోజస్సుశ 



852 _ భక్షిరసళతకసంవుటము 

చ్నేత్త. ని ర్దరసందోహావిరోధియూధకుల. దు 
 ర్వారాటవీ, వీతిహ్మోత్ర రతీశ వ ప్రతివక్షముఖ్య 
సురబ్బందస్తుత్య చారిత్ర వ్యాసరనాశాత్త జు 
మిత్ర నీకిచె నమసన్కా-రంబు నీళావతీ. - 4 

ము. ప్రమదం బొక్చం నీశుభాకృతిని హృత్సద్య : 
. స్ఫారద్ర ద త్నప్కీత మునందుంచి నిరంతరంబు' మదఖీ = 

పచాపి వియానట్లు వా ;క్సుమజాలంబులం బరాజ 
"= చేసెదను గైాకోవే దయాసాం దృదై, గ్యమదో . 
గయే కహరో. గ్రసాయకసమూవసూము శీ నీతావతీ, ' 
మ. తమి నానేర్చుతెజంగు ేటవడ నందంబొప్పణా. 
ల. వాక్చ్రిసూ,ననులక్ చొందికంగగార్చి నీకొనడా. . 
" /. దళ మత్తేభ శారూలవృ, త్త కేనులింపా ె దువున 
_ _మాలికల చందంబొప్పంగాం గాన్కు సెట్ల " 
వనక చైకొని. ప్రోనుమో ప పలుకుతోరై స . నీశావకీ. “= లా 6 
ము వదసంధుల్ గణవృ త్ర శథేదవరతి పా ప్రాసాడు లూ 
న్ ..పించియుకా, 'బదవద్యుంబులు . శా ప్వుచా వ్చెఆుం | 

XK నీపొచాంబుజథ్యాన. మ్మాస్పదముక జేనీ సీ. 
స “రచించెదకా రోత్రక్ట మాచంచ్రా, సార యె 7 ధాత్రి త్రి నిర, ౧ 
మ ఫొదవంచేనియుం జ జి తృగంవు నో | 

య సీతాంతీ.. 



నీతావతిశళత కము. 85కి 

మ. వరుసం బించుకసోక లోహ మపుజే బంగారమా 

నట్లు నీ వర కళ్ళ్యాణగుణ స్తవం బగుట శే 
వాకు చ్చు క బ్బంబునం, దరయం దప్పులు. గల్లి 

యున్న నవి యోగ్యంబాచు నెల్లప్పుడుకా, ధరం 
జెన్నొందును. గాక భ్కృజన హృద్యంచెొచు 

నీఇావతీ. 8, 

శ్రా. .కన్యావిక్ర క యులె ధనంబున కచేతంజెంది లోకం. 

బునం, దస్యయం బొడిగట్టుకోందలంచి దు రాగ 

_ పారులూహింవ సౌ, మాన్య ప్రాభః వ మిచ్చయిం 

చిరకటా మర్త్యాళి శితుంవలే, రన్యుల్ నీవు స 

హించి యుండుటకు చోద్యంబయ్యె , వీశావతీ.9 

మ. తనయుల్ గప్రినం గల్లు సద్దతులు తథ్యంబంచుం 

బ్ముత్రార్ల్ములె, 'మునుధన్యుల్ మది గోరియుందు ' 

రివుడీ మూర్జాలి సత్క_న్య కా, జననం బై నను వి (క్ర 
యించెద మఖభిష్ష ఫా, ప్తిగా ద్రవ్వమా, గ రన = 

వించెదముంచు . నెంతు రిదిమే రా చూడ నీతా 
పతీ. కేం 

మ. అనఘుల్ తొల్లి జగత్ససిద్ణనుగు కన్యా దానస' 

త్పుణ్యమం, దనుర క్రిక్. ధరేజేయుచుండి రిపు డ 

శో వశ్షచే - దువ. సమ్మతం, బని డెండమ్లున' “లేక 

=. మాత త్యేభవకన్యావి క్ర యోల్లాసులై!, మను దు 

రార్టులశితున నెయ -విది ధర రృంజౌనె నీ కాపతీ, |! 

మ. 28 . 



శిర భగ, క్రిరసశతకసంవుటము 

_ శా,పాపంబుల్ . 'దరుచయ్యె సజ్జనుల ప్రాబల్యంబు 
"లేదర్యు దు రాష్ట్ర పారాభిరతుల్ ధరకా బలనీ ర 
 న్యాయంబు "హాచ్చయ్యు నీ : విపాలింంకయున్న 
'నెవ్వరింక 'నుర్విం దీనుల౯ా బో బ్ర్తొచువ్యా రాపన్నా 

. వన ప్రోవవె రడన్రనేయకా వద్దు నీళాపతీ.. 2 

మ. తలిదండ్రుల్ సుతులన్న దమ్ములు కళత్ర త్రీంబంచు. 
నేవేళ మ ర్యులతి భ్రాంతిని జెంది నిలో మజుచి 

pF. 

“. పొ పా ద్దుల్పుత్తుర యో యముం, డలుకకా బాము 
" లగోట్టలా నపుడు డాయన్నచ్చి వారింపంగాం 

వ వ బె. తోలినా ఛేళ్ల నాదోరితముల్ పాటిం. 

.. గలరా వాలెవరైన వట్టి భ భృమయాం గా చూడ 
డ్ నీశ్రావరత్రీ Fr oe "Ey 

మ బరువై నేయ నసాధ్యమైనసని నీ వెం జెట్టగా 
శేధుక నీ, వరశానె నైనధనంబులోవ్యయము నే నేయక్. 
- వద్దు నాకార్య. మె, వ్వరితోనై నను డెల్బునేయ 

. 'మేనదేవా  వాగ్షరంబౌట"కే జరువకా జొవ్చాద. 
- వెట్లొస సంగెదవు మోవంబింక సీతాపతీ. 4 



నీళతాపతిశ తక ము. క్రిక్టక్ర 

మ. ధరనేంజేసిన "ఘోర పాపముల నంతంబదొందంగాాం 

జేయ దేవర నీకన్నను లేరువేరొకరు గీర్వాణా 
అలో న న్నన్కాదరణక్ దండధరో గృ కింకరులచే 

తం జిక్క_ంానీక నీ చరణా బ్దంబుల ఏంతండేర్చ 

ము నమస్కారంబు. సీతావతీ. 16 

మ. ధరవై బట్టకు బొట్టశేనొకరి చెంతంచేరి యాచిం 
_ పుచు౯ దిరుగ౯ాబేయకు రోగ వేదనల నా ర్రిలా 

- బొంతగానీయ క్రీవరముల్ నాశిహమందొసంగి పి 
దవా వాత్సల్య మొప్పక భవుచ్చరణాబ్దంబులు 

చమూాప్ప నమ్మితి నమస్య్మా-రంబు స్తావతీ. | 

మ, వలదన్న ౯ వెనువెంటనే దిరుగుచుకా వారేమి 

వంచించినక్కా దలవంవై మదిగుంది వాట్రకొణ శై 

తప్పాప్పులొప్పకా నిఠుల్ , గలవారిం బతిమాలు 

మక దిరిగితిం గప్టాత్తులె నట్టి బీ్దలం బుట్టింవంగ 

“నెల ఛాత వనిబేదా వేరె “సీతావతీ.. 18 

మ. ఆడవ్రల్ ద్రిమరవచ్చు కాల్నడను రే లందు, 

నృదిందాల్ని చే, నుడు-క న౯్జొ రవచ్చు బెబ్బులు 

లు దా "మొండొంటిత్ 6 బోరుచో, నడుమ న్ని 

ల్వగవచ్చు దిట్రముగ నెన్న౯ గట్టికా "లేమచేం 

గడగండ్లంబడ రాదు. . 'మర్తష్థలకు 'లోకరబండు 

' సీతావతీ. mE Tet Tim 19 



కికర్  _ భక్రిరసళతకసంవుటము 

మ, సొగపౌవేలువుతేనిజా నిగనిగల్ జూపట్టునెమే 
నికో నగనవొప్పారెడు ముద్దునెమైొగముతో 

: _నాడెంపుహొంబట్టుశా, బిగ్ మేనకా వలెవాటుతో 

. పుడమిచూలింగూడి త్రమ్గుండు గలం నీవె 

 న్నండువచ్చి నిల్చెదవు మో మో, లందం డ్రి సీతావతీ, 

న _అడవుల్ డ్రి సన్వరంబోతివ్ నడుసులో నారక్క 

_సుల్ మాయలక్, బొడకట్టంచెగటార్చ నేగితివా -. 
“సల్ మోాజంగా భక్తు లె, క్క-డని న్నాచిన. 

వారిచే మెసనలలేశేచిక్కి.తో కాక యెక్క-డను 

" .న్నావదియేమి వీల బలుకం గారాబెన్సీ తావతీ. . ల? 

. మ. దరిజేర్చంగలవాండ వీవనికచా డైనో కులం 
ఎ  డ్రాపద్సీ తరుణీరత్నము మ. త్ల్ససింధురము సంతా. 

. “గ వోంబుధిలా మగ్నుళె,. మొజువెట్టం. గరుణించి. 

 “నాండవనుటల్. ముఖ్యంబు గానమ్మి స్ప చరణాబ్దం - 

డొ "'బీలనంతంకేరీతి నమస్కొారంబు . నీతాపతీ.” 22 

ము అడనిం' గారలుగాయలుం' దిని యనేకాబ్దంబుల 

: వ "నికో చెడిదంబెతవ మాచరించి. నిను. 'మెప్పిం 

ae పక్. ను ర్థుండంగా,. .నడియాస సం 'బడియుంటిం 

| ఒచ్రో తని "కాదన్న కొ. సశేశకాని.చోొ గావ్పడదీమిాం 

చ ద సవ ్ప)తిజ్ఞయనినే భావింతు క సీళావతీ.. . 
నా ..గోటన్తీ నటన. “సట్టివనినై.. .హొంచ్యతగాండే . 



నీతావతిశ తక ము. రిక? 

- చౌటము, న్నీటం గొండలు దేల్పుకన్న బళువే 
నేవేడుకార్యంబు న్యామాటన్న న్విననై పదింత 

తెలిపె న్య ర్త ౦బు నీతావతీ. 24 

మ. ధరవె బట్టకు చొట్టక యొకనిచెంతం జేరి యా 

చింప్రుచుం, దిరుగంచేనీతి వింక సద్దతినిజెందే 

మార్లమే మైన నా, శెతుంగందెల్పకపోతి వీవజు ' 

కయో! యేమందు నాకర, మో, కరు కే లేదొ 

or మొతాలకింపన్ర పచాకా యింతే . సీతాపతి. 

శా. నిన్నె న్నాళ్ళని వేండుకొం దెవరితో నేదెల్పంగాం 
బోదు "లే రెన్నకా దీనళ రణుర్టి లెవ్వరింక నీరా 

"రేడులోకంబులం, దన్నా ! యెన్న టికింక దుర్దశ లం 

బాయంద్రో /చియు న్నన్ను సం, వన్న ౦'జేనెద 

"వేమొ తోంచదంకం దెల్బన్సాదె నీతావతీ్. 26 

శా. కాయల్పండ్లును మెక్కి. కాన లిరువ్రుల్లా భీతిచే 
మానును, ల్లాయంబోయినం బాటు క్రో తితుటు 

. మెట్లంగెల్చి రాకాసులం, చాయంజోలనికూర్తి, 

లం వారలను చేవ ట్రంగ నెకాక ము, న్నేయండాలిరె 

_ వారలింతటివనుల్ చింతింవ నీతావతీ. - - 27 

మ. తనయులోదరు లాత తృబంధులు సమ స్పంచె నవా 
" రుండియుం, దనకుం పౌల్పడు క కర ర మెవ్షారయినం 

దీ ఏ౦వంగా లేరు; శెర్యనిధు ల్పాండవులుండి 



కఠ భగ క్లిరసశతేకసంపుటము. 

_యాద్రుప సదకన్యారత్నే మానిండుకొల్వునం బ్ర 

 త్యర్టరచేత సీగ్రపుడు గోల్చోలేదెనీతాపతీ. 

చు. అడుగంబోవుటకన్న లాఘవము కనాాదానముం 

బాలి చ్ వొప్పడజానం బన్ఫతంబుకన్న ఫఘనపా 

వం 'బర్థియాచించిన, న్షడిదానిచ్చుటకన్న ని. ర్తి 

యునీ నెవ్వల్పొందుకన్న. లర్: ల్పుడమిన్లేవు 
.. తలంపనీకు సరివేల్చు చ్లై చేరు నీ నీళావతీ.. .. లం 

మ. ఎలమిం దుర్గను డున్న చో జింగ్. తామే. 

-. . శెంకతుళంకే! దురా తులు వాందొల్లరు సజ్జనో త్త : 

..మునిథో ముఖ్యంబుగాథా త్రి నీర గలు. దుర్దంథ 

: యుతష ప్ర చేశ మున శేగంజాచునేగాకసాంవలరం 

.. ఎ.గస్తు రవంత శేల చను యోగ్యం బెంచి సీతా 

ఇ వత్త 80 

ము అవివేశేమి. యెటుంగు సజ్ఞనుని మర్యాదల 

రస జ్ఞా బబ లె, న్నువిసద్యోమ్లతశాకసూప. మధు. 

కాఫీపొడి సద్వోస్తు యో, గవిచారంబది. జిహష్టకే 

_ఎలెలవియుంగాక నైైడ్డు కెట్లబ్బు నా, చవిం దచానెంత. 

౧ యుం గూడియుండీనను గాసంతై న సీత్రావతీ. 81 

శు జగముల్ బ్రో వెదుప్రో డవైననిను నిశ్చల్థొల్ను 
. నిట్లు నీవ చగతి. నృట్టకుం బొటన రబ కడిక్రంచం 



వీచావతిశ తక ము. 850 

డుగతి నుమాటికాగొప్ప కొ, ది గణింవ నని 

లేదు నాకికను నీడేకాని సీతాపతీ. లి£2 

మ. తురగస్యందన గంభసింధురభట సోమాతిదివ్యార 
బరా,భరణామూల్య సువస్తుసంవదల వై ఛాంతు 

ల్లలంప నవ, చ్చరణాంభోరుహూ చింతనామృత 

రసాస్వాదోల్లసచ్చీ ?వరం,వరచే నొచ్చెడు పుణ్య 
వాలీకిం దృణప్తా లు నసీఇావతీ. తికి 

మ, అరవిండాసనుం జాదిగాంగం దృణపర్యంతంబు 

నీవైభవ, త్కరుణాపాంగ విలోకనంబునను 
లోకంబు ల్లమింబ్యో, చు సెర్చంవై యుండియు 

నన్నునూత్ర మకసల రశీంపలేవా! యనా, 
దరణంజూ వనం బొ, చువాశెవరు భ్ _క్షృలౌటు 

" సీత్రావతీ, లి 

ఫా,-వోఠు బాగ రసమైనచో రిపుజనసోమంబు బెం 

-. చుచో ఘోరంబా గృహచారదోషము 

కొన్నట్టిచో భీతిచే, ఖ్ రామాయని దలు 
త్రమున నార్తించాసి వుణ్యాత్తుందై,. చేరుకా 
మోకము దండహాస్తుని బరి న్రరండు సీతాపతీ. 

శా. లేముల్ళొందిన'వే వేళ రోగములు జాలిం బెట్టుచో 
_మోరసంు గ్రా (గామంబాాతణ్ సర్బవృశ్స్విక వృష 

గ్ గ్ర వామ, భల్లూకము, ల్బామాప్యుం బగునవ్వు 



660  _ భ_క్షిరసళతకసంపుటము 

.. దొంటిని: బిళాదవ్రాతముల్లన్న - న్మీ నామోచ్చా 

. రణగాదె' మానవ్రలకెన్న౯ాదిక్కు సీత్రాపతీ.86 
"మ. ను బయత సేపు నీవివల నా మో? చ్చారణా 

| ల నకలంకాత్తుల "ఘోరదుష్కృుత సమూ 

శ పంచీ వేగం నిశా, ఎవికలె లి పోవు. దొలంగు 

" దుర్దభతతు ల్పీడల్టరింజేరవా, సకనై చై ళ్వర్యములం 
. . జెలంగసదురు భాస్టత్కీ క ని సీశావర్రీ. 87 

మ నెన రావంతయు లేనివాండవుగదా నీవాజగన్లాత | 
“ప్రి త్రనుదప్నే న్చేంఛక యగ్నిదూఅుమన 'జందంటో. 
“కృయున్నటి నీ కుసనుస్పల్కడగండ్లపాల్పజచుట 

" అనిల్లాపాన ॥ నినృవ్ష జేసిన మేలేమింక: నేటికి చె 
_లియవచ్చి గ్ల నటు సీత్రావతీ. . 88 

మ్ క్ శ్రతకల్ప దును నీదుచర్యలు మహాచిత్రంబు 

DP లోభారతీ, పతిశైనక్. ఫణిరాజునై నను సుతిం 

య ఎ మకర దీక్ష శేసీతివా వేండినళత్రుమిత్రు.! ల. 
వా నకకా 'జేషట్టి రతశీంప; మూ కతంచేసాతీ ఓ వీఫేస్ల . 

. = త్ల -ణుండది' 'నిజంతై తోలి సీతాపతీ.. : “89. 

mate 

వంచి" స మలునున్టేరడి గఖలయ్యె * నిపుడా 2 
మాట్ ల్నిజంచై న బిల్వ లునెవేండిన చూజకుండం . 
దు “యేలానే నేయం గాలేని - 'వెద్దజీకంపు బను. 

ఒ=శిట్లు ద్లువూనకలె UE శ్రత్రాణ సీ ద 3 న నష క్ల ss 
శ్ శ : గ 3 



సతావతిశతకము. sel 

శా. జాలింబొంది- - యొకప్పుడైన మదినెంచ నేదు 
నిన్నూరకే, వాళిం బిల్వనివేరంటంబరిగి చై 

గానిచేనున్న పో;యాలిం బోచితి వెంత చేయనున 
_ మొక్టా లించ చెమట్లు న న్నలాగుకా విడనాడిన 
నలదె మేలేమైన 'సీతావతీ. _ Al 

ము. తనాకె కెళ్వోర్యముగల్లు పెళ పాతుల న్టారిద్యుల 
నృంధుల, నని ఇారుణ్యముత్ డం బ్రా, బో, చుచును 

_ _.లోకఖ్యాతింజెన్నాంది స్క జ్ఞనుండై పా ధర 

'కీరులెలమి న్సాంపాద్యము “శ్పేయన్నే (వృనకుం 
చేఘనుండక్వినష్కవకు బా తు ౦డెౌను నితావతీ, 

మ. కవటన్నెహముచెేసీ నమ్మికలు" వక్కాణించి కా 
'ర్యార్దు లై, యువలాలింపుచయం గార్య మైనతతి 
మేలూోపహీంపశేకిన్క చే, నపుడే లేనినెవంబులెం 

తు నెడనేయక౯ా బూని దురర్హులా, చపలసార్షిం 

= .తుల నమ్మికొల్పినను మోసంబొను నీతావతీ.. 
కా, నీకళదగుణ స సవంబుమదిలో నిక్కంబుగావిం 
స సు, శ్లో కు ల్పంకజబాంధవాత ల్ జభ టసోమంబు 
స చనా, బ్రాకం గాంచనగర్భముఖ్యసురవర్దం 
బందగా లేని ప లోకంబందు సుఖంచియుందుర 
.నుపల్కు_ లంటి సీతావతీ, .. 4 

మ, వరమెస్టి ప (పృముఖామరు ల నములో. ఛావింషణా 



$52 “భక్టిరసళతకసంపుటము. 

గ్" 'లేనినీ, వరయ. న్లానవరూపుదాల్పుతజి nf ఎత. 

. మాత్యసన్నిత్ర, త్ర వె+ఖరలన్టేర నిరంతరంబు' గడు. . 
" 'వేడ్యంగొల్బు చున్న ట్టి బా,నరు లేనోములునోంచి . 
_నారొ త్ లిజన్మ ౦బందు న్ళాపతీ. 45 

. ను. వ్రతము ల్రానజపాన్ని వో త్ర త ములు డేవశ్రావ్హ : 
తొరాధన ల్ద)తువు ల ల్మంత్రరహస్యముల్సకలసే | 

_త్కర్త ౦బులు న్నీవ న నితరంజేమియెటుంగ చె 

తొకటి ని న్నీ రీతి గానమ్మితికా ; రత 

_యెట్టుబ్రోచెదవొా నీచి శ్రేంబు సితావతీ.. 

శా, శాంతం చేరినం సారి లేక యిటు గాసించెట్టుట . 

ల. లాడ్ స్కా, 'మంతంబేమనవచ్చు నిన్ని6క మహో . 

"టై లశువా వారివై, , బంతం బేమిటికయ్య ! . 

-జచ్చుకవయి ౯ బహిస్త ' మన్నట్లు నా వంత. 

“ర్న "మొతాలకించుమి(క "దేవా! వేగ నీచావతీ, 

శా... నిచ్చల్బాయకళొల్వి వ. 

.తొంచెనా? గచ్చు ల్లానుము నిన్ను. నేవదలలో - 
౨ కఖ్యారిగాణాట ని నృచ్చన్పెట్టకనూన. నమ్ము 
ము? 'యథార్థంబింతయా ఎన్నేర్చుచే, నిన్వేకారక | 

కే స్ప .జేండినీ ౩ ఫలం బేమయ్య నీశావతీ... - _ 

వా, కాసీజాలని మానవాథములశై ౬ శబ్బరములం . 



సీ తావతిశ త కము. 868: 

కామ్యార్గము న్ నోచదా, కాసంతే నను సత్క_వీం- 

ద్రులకు ఫ్ కత్రాణ నిన్హొల్చి నీ దాసుల్లాకయ 

ఛోగమోాటనురు నాధ్య్ధంబ "నె సీచ్రాపతీ. 

+, అరయ న్లుక్రనుం దొక్క-వెళను వముహవోహాంళకారు. 

తై యూకరకే, పరుపో కుల్లది నొవ్వబ ల్కెనని సం. 

భాషింతురా వానితో, ధర సజ్జను 'లెందునైన 

ను యథార్థం బెట్లనం గుక్క వా బ్రజువం గ్రమ్మణ 

దానికాల్దటవ 'యోగ్యంబా నె పీశ్రాతీ. నో నా 

వవాసంబులు తీర్థయాత్ర లును మంత్రోపాస 

నల్ ఘోరనూ, లేసము శ్వేయంగనేల గానీబడి 

మ రే, ఇణు లుర్వి౯ వృథా; చవలత్వోంబులు 

మాని నిచ్చలమనీవన్ని న్ను ే వించిమో, తవదం. 

బందంగరా బె సూత్నుమున భక క్షత్రాణ సీతాపతీ. 

బ్రనవంతో త్తమ విన్న పంచొకటి నీ  ప8ితి నామోా(6 

= దిక్కి న్మ-నుమున్నా డినయట్టినీప, వతిన మానంబూ' 

నినావేమొ వ, బ్రనువా శవ్వదినిన్ను స సంద్ర, ద మొ. 

డికం-బె మేర తాందవ్పివ, చ్చిన వారింవపంగ హం 

దరము నిత తంబు నీతావతీ. 59 

. ఇదివుణం: బిదిపావవముంచు మదె నూహింపంగనీ 

'చెవ్వరిం, గదియ నన "మొనర్చు. చేశబడువను, 

. ల్లానీదు మర్యాళి కా,వదకున్తూలము ఛీ దరిద్ర 



3 అ భ_క్టిరసశోతకసంవుటమూ. 

"ము భోరింపంజాలం గల్లాడ్చుం. చే "నిద నాసా 

= 'తకుం;జేరకుండనిపుజే శెతీంచు సీశావతీ. . 58. 
చు. అరవించా _ప్పకులంబు పావనమునే నియం. బు ge 

ఇకాదిము క్కరదె? దై త్యాళినిసంవారింవ నిజదాస 

ఒరే శే ణం లక, ఛాత్రివై వైం ;గరుణందీశుయమొనర్చి ప్రో వ 

a గను సంశల్పించో కాసల్య | కే బ్బుర-మొప్పక వ్ 

....మరుండవై తివి జగంబుల్తెచ్చ నితావతీ. 54 
మ. ధరపై నలు న వొక్క చేళ విధి వ్రా, తంజేసి, ప్రా 

పించిన, సెందాసంతతభాగ్య కాలీగతి రంజిల్రం 

. గనెట్లబ్బు ? బం, గరుతో 'సార్చిన పల్టురాతికిని బొ . 

__కృంబైన వజ ్రంపు సొం్యమరయక గల్దునె యించు. 

'“కంతీయిన తవ్యంచెన్న సీతావతీ. | లర్, 

శ అతీణో గ్ తపోబలంబునను చ కైత్యశేః ణు "లెం. . 

చకా సవ సా స్ర్రాతాది, క క్రతుభుకృమూహమతి మై చె. 

సహన మ్రుక్కిస౯, రథీంసంగన నేక రూ 

క "వములం జితృంబొప్పంగాయచాల్సి యా, రో వీ os 

: కుల్ సంవారంచితివి స్టౌ ర్యస్ఫూ రి రి నీతాపతీ. ః 

ప మ్. .రవివంశోంబునయుట్టి శంకరుధనుర్భంగంబుగావిం 1 

సి డా 'నవసంహారముం చేసీ నీర్ణరుల - నానందం - 
on బునంచేల్సిళూ, 2 రిని విభూతించెలువాంి | భక్తు క్తులను న 
ధాత్రి త్రింబ్రో, చు క్రీ i 



సీ కావతిశతక తిరగ 

మ. బహుజన నృంబులనుండి చేనీన మవాోపావంబుల 

న్యామగా) గృహాదోవుంబులడంవ దుస్పహ దరి 

దృబ్యాధుల౯ ద్రు, దు,౦వంగా, నిహనాఖ్యంబులొ 

సరగిభ కు కులమనంపపాందం జేయన నృఘూదకహ! 
ఛా గానం బెదాలు నిముషార్ధంటేన. సీళావలీ. 

. ధరుండై భ వబంధము లునిమి ఖా త్రి (త్రంబూజ్యుం 

డై. సంతత, శ్రీ రంజిల్లుచు నీయను (గృహమున 

 నైన్నొంది యాపేమట, శ్రద౯మోశవష దంబు ఫా 
కంతముగాని దంబు వై వః త, చా రంచె (డుం తముగానిద్ధంబు వై వస్వత, ద్వారం భెన్న 
'జేరజూడండు భవద్భక్తు కుండు నీతావలీ. 9 

మ. ధరనావంటి మవోవరాధుండిళ మ రే, ణిలో 

"లేడు న్కిర్హరు లెన్నంగనునీకుమించనింక నార్రత్రా 

అదీమూధరం, ధరులెన౯ా మణీ లేరు సత్యమింక 
నీదాసుండనై “యన్యథా, శరణం నా స్తీ య 
టన న్న న్యాయమున నిచ్చల్లూల్తు నీతాపతీ. - 60. 

ఛా. ఆ కాసాను వీణు(డన్ర నీ వంచు౯ మదిం 
దోంచె న్యా ధూ _ర్రత్యంబు సహింవనెవ్వరు. సమ 

“. గ్గుల్లారు నీకన్న నెల “గ ర్రవ్యంయహదా శ్రమం” 
పినేడు వాక్యం బెంచినికగాల్చెద, వ్థారాంజాన్న్వ 

_ యవార్థిశీతకర న నన్నించు సీశావర్రీ.. 6 
శా, వింటిన్నీ సరివేల్చు లేడని జగద్వ్టిఖ్యాతిగానన్ను 

న్కీబంటుకాగాం గృవంజూడుమంటి నొరులం బ్రా 



శక. భ కిరసశతకసంపుటము 

శించలేనంటినా, కం'కుకొ శేకుదుశాత్తులంటి నిజ ' 

భక్త కృత్రాణ నీదీకుసు, మ్లంటిం శేమనివిన్నవింతు 

శిలవీయ౯ా రెదె నావ పతీ. 62. 

మ. మురువౌష పచ్చలఅాళికీలడియము ల్లో లొ త్రంపు . 

-కొకట్టు నుర, గరము ల్బొవిలి రావి శేకయును 

. చేకంచాల్చి శౌసల్యముం, దర బల్తుద్దులుగు 

-. ల్కువల్కుూలును జోద్యంబొప్పంగా. నోడు నీ 

 చిరుస్తాయం ౦ బొకనాండుచరాపు మది రంజిల్లంగ 

తావరీ.' “ee. 
శా రుం చల్లాడంగ శావిలేక గదలం' వోద్యంబుం 

గా. గలుగ, ల్రంచుం గజ్జెలు పాదప ధృములమో 

దత్తో నన్నెత్తుకొ, మ మంచుం జిందూలు దొక్కు 

నాల' 'మునోహశాకృతిని నిచ్చల్దొల్లు సీతావతీ.. 64 

Cn ని. కాన్లోదంబు గావించునా, చసచ్చా. 

మ నిడుపోచేతులు ముద్దునెమొైగము. వన్నెల్టుల్కు.. 

- నెమ్మేనుసొర, పడరుంగొప్పశనుంగన నెష్షడందణ్ొ ]. 

-మ్మంబు విశీంచి ముకి, జడదారు లది మో. 

'“ వౌముందిరంట " యాసానెన, నీరూవమె, న్న | 

5: నాళన్నులనిండంజూచి మదనానందింతు ! సీతాపతీ.. 
యము త్ టు నలత. నిరపరాధు త్నేను . 



ద్ తావతిశ త కము, 867 

డన గాంబొలు నీకంతా, బల్మువె యుండిన 

మానెనేమయిన మాబాగింక సీతాపతి. 66 

మ. అలదుంగాంజిగిలాగు వెన నడిక ట్రందంబుగాగ 

టైయు, న్విలుగోలం గయిబూనిబ_త్తలకఠీవిందా 

ట్స తమ్హుండు నీ వలనాంయ ఉామునిజన్న ముం గ 

. డవీ యావ్లాదంబుతో నేగు నీ చెలువం బెట్టిదొ 
చూపునామనసు రంజిల్లంగ నీతావతీ, 6/7 

మయ. మొదలంటం చెగ "మొ ల్తెదం గొలల గుంప్రల్ 

'లేములంబట్టి వై 6 జదియంగొక్టైద నల్క-దీజ జ 

మునిం జక్కాజెదం గొల్ల మె క్రైద వేల్పుల్దొ 
రసంవద ల్షలువ నోడింతు న్ని జంబంచునేె, మది 

లో నెంచెద నీయను గృహము సంపాదించినీ. +. 

మ, జరుగంబొచ్చె దినంబులయ్య యొ 'వృథాసంసా' 

రమోహంబు నిన్న అువం జేయును మోసవుచ్చు 
_ట నిజం బౌనెప్పుడ్ పాముతో, సరసంబయ్యె 
ను దీనినే _స్తమి(క నేచందంబునం జబాయున్మ్యా తర 

మా తప్పుకొనంగ నీకరుణచేతంగాక నీతావతీ, 
ము. కదలన్నీ యను మోహసపాళములు నీ కళ్యాణ. 

నామంబువై 6, గుదు రె నిల్వదు మాూానసంబడంగ 

దీతుద్భాధ సంపద్భ్రిము ల్వదలంజాలను వీని 
Fr తోం చెనంగంజాలకా వింతసంసారప్రుం, గుణె''"నా 

. కుత్తుక శకేలకట్టితివి నాకుందోడు. నసీతాజుతీ "70 



ఈ8 . “భో _క్రీరసళతకసంపుటము 

మ. అలుకా పీల్వుంగం బల్మ-వేమిది. పరా శె యుం 
 టివా లేశ వీ దలమాట ల్పెవినాటవా నదలే. ' 
చా కాకశార్చణ్యమా, బలువా ప్రోచుటశెవ్వ 
.. .రు౯ మనవి దెల్పంజాలరా తిజద్కా శతెలియం . 
. జెప్పు విజాన నెందుకి(క సం'చేహంబు నీతావతీ. - . 

మ మ: ధరణీవ శ్రి నిజాంకవీఠమున నుద్యదృ క్రి వాతా 
త్మజుం డరయ న్రో+లను బార్మ [భాగముల నా. 
=r వ్లోదంబున న్పోదక, ల్పొరది న్నబ్రడలందునంద - 
మెన్లో న్సుగ్రీ వన_క్టంచరే, క్వోరతారాసుత + 

మ బుక్షనాయకులు గొలల రత్న వీఠంబున౯, | 
గర మొహ ప్ప కై నైలువొందు నిన్ను(గన నెన్నండబ్న్బు 
. నీళావతీ. . . 72 

మ కలకాలంబును 'జీతబ క్తెములనై. శాంథీంపశేం | 

[ERT నీ వలుశే' బంగరుగాంగండేసితివి. యేస. 

. “ఆం "చాలెప్పుడో, నిలువంచెట్టక ప్రోత్గువా న 
- యింకను. కానీ 'యెట్లుతప్పించుకోం, గలవో . 

.ఓీమాణెడ" 'బంటుసంతమిది భ్ కృతాణ. సీ్తావ వతీ, ఆ 

న సంతుండవె. శొంతమూ _లి వెకృపాస్వాంతుం. : 

నదే శాతమే నరాల
 నాదు - 

af + 

భవ! ్ h 

ల గ్య 

ణు! టు అ] : 

| నో . . ee 

Ee ,¢ hres | ee 
౯ శ్ ల | . 
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శా, చేవ ట్రందగు నమ్మినందుకింక నీ చి తంబు పోరా 

డగా, నోవ్యొొక్కితి వేయకొంటి గుజిగా 
నుంటిం తుదిందూటితిక, నావెని ప్పటిశకైన "నేన 

నరు గానకా్ళళాదు నీకింతగాంల గోవంబుండిన 

నిల్యంజాలుదు రె భక్తు లోల సీతావతీ. 7 

శా. ఎన్నాళ్ళయెన్సిను గొల్వంబట్రి యొకనాం జేమంచి 

మాశున న న్నన్నావో మొగ మైనం జూకితి 

వౌ చాయా వచ్చిత్ = లేక స సం, పన్ను ంచేసికొ 

. లెల్పు వేనునుట కోవ పంబె న నన్ని ంతక,. న్నన్నీ 

'వేమింకం జేతువైన సరె దీన్నతా,ణ న్తాపతి. 76 

వా, నామో(6దకా గృవ లేదు స్ు 'నెనరున్నం టో 

వవా కారణం, బేసూకశకాని వృథావరాధినగున 

న్నీ దుర్దశాంభోధి ప్రి చిమధ్యంబున ముంచి 

యుంచితివి నాచే నేవముగు న్నీతలం, వేమో 

తోయచదు నమియుండనఫ లం బింతయ్యె సీతావతీ. 

శా.కాయల్దానెను _మొక్క- చేతు లెపుడుం గైవార 
ము"ల్చేయంగా, నాయెొక్ జాలదినంబు లిప్పటికి 

నెయ్యంబేమియుం లేకయే, పోయెకా జిత్తము 
వచ్చు చెన్న టికింక న్వొచ్చంబునామిోా:దన్నా న్యా 

మంబయ్యెనె నమియున్న _ ననుం బోనాడంగ 

మ. నునునీజెందము వెన్నవంటి - -దివుజేమాశాని. 
11... 94 
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- నేనెంతవేం 'డినం గాసంతయు నేటికిం గరంగకుం - 

జాలా సత్కృపాంభోధి, వీ. వనుచుం గొల్పితి . 

_ నతని్టయను చాయం దోంచుచందం బెజుం, 

“గను సీవక్క_జిసేయకున్న నెవరింకం చావు 

. సీతాపతీ న | 
మ. నినునేనమికం గొల్వనో తలంపనో నీవాటళలే = 

మైన నే, , విననో లాంతులంగొల్వంబోయితినొ న్నీ. 

చేదిక్కు.గాం జాడనొ,ల్లనొ నీయాజ్ఞ కుమిాణి 

ఒ యుండితినో. జాలం బేమి “నానేర మే, మనుచుం 

_టో,వవా తెల్బునీకిదియసాధ్యంబై న సీతాపతీ, . 
మ్; నెను నేవింపు చునుండంగా సీరులుల*నీ "లేములే. 

౫. వచ్చి మై, కొననీ మేలొనంనాడనీ' గ్రవాగతు. 
సెం ల్లుందింపనీ “రోగవే, దనలే జాలియొనర్ననీ విను 
మవ న్నీవ్రసాదంబినే యనుచుం -భాననం. 

“జైని చందమున నాన్లోదింతు. సీతావతీ. 81 

/ శా, ా.శాయం ెన్నలగ సీటిబుడ్ల యిది నీక్క-ం శెన్నం 
బంగా చంచల, ప్రాయంబుల్సిరు'లెంచిచూడంగయ : 

- 7కార్థంబింక సంసారమా, 'మాయానాటక మేది 

 నిల-వృశా మర్త్యాళికెంద౯కాసుఖో, పాయం. 

ఎ జేమియుం గోనరాటదదయె. 'మాబాగన్న సీతాపతీ, 

స, ము. సిరులీజాలుదురో మనోరథముల "నిస సరకు 
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గోరంత చింతింతురో,కరుణం బాములక డ్రమయ్యె 

దరొ మోతుంచిత్తురో తోంచదీ, నరుల న్వెంజాద 

రేల సత్కే_వ్రలు  దీనత్రాణ నీతావతీ. వట 

శా. అన్నా విన్నపమెన గై$కొనవు డాయ౯ రావ్ట 
సీమా_ర్టి న్యాకన్నుల్పల్ల 6౧గంజూవ వెన్ని దినము 
లెవారము 'ల్పేసిన నిన్నే లాగున నమ్మవచ్చు వా రీ 
ర్న 

 నకటా! నిష్కూరణం బూరశేే, నన్నీ లాగునం 

బాముల న్పరచుకు నాయంబు నీతావతీ. [| 

ఛా, ఓదీనావన ! యోపృ్రరాణపురుషూ ! 'మొోచింతి 
తార్థవుడా, 'యోదె ఆ దై త్యాంతక! "యోదయాజల 

నిధీ! ూసూర్యవంశా గ ణీ!, యోదుర్గోషవి 
దూర! యోరఘుపతీ 1 ఆయోాలోకసంరకుకా!, 
నాదీనో కృులంజి  త్తగింపు మిపుడై నంగానిన్తాపతీ. 

ము. ఘనులాలొల్లింటిసత్క వీరద్రులవలె స్రబ్బంబులం 
జెప్పి నె నినుమెప్పింపంగ ౫ శేనిమాట నిజమే 

_నెయ్యంవుల్మేబ్బాయవుం, దనయుండాడినమాట 

ల న్నెనరురాదాతం డ్రి కెండై న నుట్రనుకంపామతి 
నాకవిత్వుమున కావ్రోదించు సీతావతీ.. - 86 

మ. తడవాయు౯ నినుంగాల్వంబట్టి దయలేదా పిల్చి 
"లేవ పల్క_వెన్న ండునాముచ్చటడీజలానెడుటలా 

నక్ రావు నన్నింతక, న్నడనేయ౯ నలవిఖ్వుదేదె 
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'లుపుమో నానేర మేమున్నదో, తడయకా రాదడి 
..యాసలేటికిక భ కతా నీతావతీ. న. ' 

ఎయు. సకలస్థావర జంగమంబులను సూక్షస్థూలరాసం 

బులె కరు వ్రశటంబొవ్చం జరించు శీవరవర బ్ర బ్రహం 

బి "వెన న్మేవకళశల్పద్రువు ! నాతరంబగునే ని నిక్ 

వరి ంపలగాం జందనూవుకు నూల్చోగనురీతి 

గాక పరికింప నకి కి సీతావతీ. 88 
ము. తనువు ల్పంపద లెల్ల కాలనును నిత్యంబంచు. ' 

_ మోవోంధులై, జనులేవేళను నిన్నణుంగకయ 

_ =. సంసారాంధకూపంబున, న్గునుగంజొచ్చెదరిం తే . 

- నిన్న టు రేమోగాని సీమాయయ్యా; మనుజ ' 

5 'శ్రేణులకర్మమో తెలియజబాొ మర్శంబు సీ్తావ త్రీ. 

| మ. ను. -చయనీ కెన్నండు వచ్చునోయని మవాశ్తా బాలం 
_ గన్చెట్టియుంటి యథార్థంబింశనై. ననుం  గరంగదా. 

'జెందంబు నీమాటే, వీయినందూజితినా యనా ' 
. దరణనేయం గారణం'జేమి నా పయిసీకేమిటికింతే. . 

చెద్దదదృగార్పణ్యయి సీతావతీ.. 0౦ . 

' a శ్రూరస్వాంతు లసత్య వాదులు కృతము ఘ్ను ల్నీచ. 
( శహరకు, ల్లారాపు త్ర విహీను లంధులు పరద ' 

.. వ్యావవోరు ల ద్దాన్వా పోరు. ల్నిర్ధసులై జనింతురు . 
ధరల జన్నాంతేరంబందు. నిన్నా ఛాధించనిదుష్కృ. | 

శ్రంబూననుః ము నక్ష త్రి టీ పతీ =. 9౬౪ 
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“శ్రా ధీరసాషంతులు నసూనృతేవ్ర తులు వర్ధిష్ష ల్లసల్క్ 

_ర్రివినారు ల్పాధుజనావను ల్సక లవిద్యాపూర్తు 

చె సంతత, నీ రంజిల్లు చునుందు రెప్పుడు ధరిత్రి 

న్ వ్రీసద్బ కి క్ ని, న్నా రాధ్ధించిన యట్టివుణ్యముస 

మ ర్వ గేణ్ నీతావతీ. 92 

మ. తలిదండు డు ల్నెన్నరెన చుట్టములు దాత ప్ర త్రవ 

రంబువే, 1 ల్పులు సీకన్నను -నేజలేరనుచు నాలో 
నెంచి నీబంటనై, కొొలువకా వంచననే సెయంజొచ్చి 

తివి లోకు శ్లెత్తు రా య్రొక్క_జే తులుగోయకా 
వలదైనం షి ల్స్ 5 యపకీ రు రుల్నీవ నీఛావతీ. 93 

మ. అనయంబు _నృదదీయహాదకనులశ్యానామతం 

బానుచుం దినివిం జెందని డెందమున్దలీగిసమ్యగ్భ_కి 

నేనించుభ, క్ల కృనికాయంబులరితినిన్ననుట కాత్మ వ్ 

సన్తార్లసా,భన మెట్లబ్బు ఛవక్కృపామహిమదే 
తంగూక వీశ్రావతీ. 94 

ఛా, జేవా! లోకళరణ్యమూూ ర్తి dt "వెస నాదీనత్వము 

న్బావంగా, లేవా వంచనచేసి నన్నిటుల జాపీం బె 

_మ్రుకేకాని ని, న్నవేళన్న న,దినమ్మియుండిన ఫలం 

"శంకరయ్య కాసీప్లం రా, జీవా పాన్వయ చార్జి కీతక 
ర నీచి తంబు సీతావతీ. . 05 

మ. కరిరా - జామకశేంద్రుచేతయడి ధుఃఖసాాంతుండె 

= 2వల్మరు, నొఅవెట్ట న్వినివచ్చి - బ్రాచుట నిజంబో 
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a కల్లయో శా స్రముల్, ధరవై యబ ల్రుటయేసి నమ్మి 

తి, యథార్థం న్ నరహీంచు దృబ్బరయైన న్విడనా 
డు మేమి" కలయింవంబోకు నీతాపత్. 96 

ను తొ లివల్కు ల్లొనిఫోయి సోమకుండు సంతోషం 

 బునకా వారిలో పలదూరంగని వానివెంవడం 
చి యాస్రాబల్కులప్వేళను ర్మిలిచే నల్వళొసంగి 
స లోకమురు శ్ర శ్రింపంగంజెన్నొందునీ, చెలువం భై 

న ఛి నుల్నే బ్రిరూపమునకుక" జేమోాడ్తు సీతాపతి. 

శా, దట్టంజౌతమి పాల వెల్లి. దరువకొ చె దై శ్యుల్; సుర 
"ల్ “శవ్వోంపుక్?. గట్టుకా గ్రుంగ నెలుంగులె త్తి 
"వరోజా!! కాపొడువుంచుళ ౯ ౩్ముజల్, వెట్టకా 

wes లితివి తాంబే ల్వేసమున్నూనినీ, మె 
 ప్రరక్తులు గొల్పువారికరుదే " మేలౌట' సీతా 
జతి . “98 

మ. కలనకా దన్నె దిరించలేరనుచుం దాగక్వించి ము 
- ల్లోకముల్, గలయం ద్రిమ్మరు చుండి నేల యవలీ 
-లంజుట్టి: గొరిపోవ వో ట్టలుకళా బట్టి హిరణ్య. 
= నేక్రున్ వరావాకారమైత్రుంచి భూ, 'వలయంబె. 
మ - జ్పచేయపల్లనుంచితిని ఛాన్వత్కీ. రి సీతావతీ, 99 
తు వారినీ ల స్తంభములోనం జొవుముని. వ్ర న్ల్మ యం గ 



నీ తావతిశతక ము. 875 

.- రణ్యకళివుక్ సంవారముకా చేయవే?, థరనీభ క్షు కు 

లసాధ్యు లేరికయిన౯ దండింప నీతావతీ. 100 
మ. తలపోయకా జగదేకదాతవు మహాోశక్తా! మబ్బు 

వారగంపురా, కలుముల్ "గెంటకయుండం జేయు 
టకు లోకఖ్యాతియేనట్లుగా, బలిచేదానము 
నేలమాడడుగులు౯ 7 ్రాన్టించిలై కొన్న నీ వెలు 
వంె తగు వామనాక్ళతేకీ నే 'జెమోడ్డు న్తా. 

ము అవనీనాథులం బల్బరు న్వెదకి రోహాయ త్త తవి 
స్ఫూ ర్రిన్సాహవలీలంచెగలనాల్నవే నిజకుఠారా 

వూఘథారాపహాతిక౯ా, భనదీయాద్భుతకీ ర్రి ర్థిచం ది, 
కలు దిగ్భాగంబులం బర్యభఖా, ర్రవరామాకృతిః 
దాల్చి మోదమునభ' క్షత్రాణ సీతావతీ. 102 

మ. జలజాతా వ్పకులంబునందుచయమై సత్యస్టయా 

వంబు చెన్న లరకా లోకము లెల్ల c దోచుచు నిశా 

తామోాసఘుకాౌండంబులకా గలనకా రావణకుంభ 

కర్ట్ణులను లోకఖ్యాతి గాంచు ద్రుంచిని, రృలసత్కీ_ క్రి రిం 
,బ బ్రనిస్టికెక్కితివి న్ఫీ త్రీ రామొఖ్య నీశావతీ. 108 

మ, "మమీవంశంబున గోనో ర్య దీర నుడయంచె' రా 
మకృ్చష్ణాఖ్టిల౯, ముదమొప్పకా - శిళుపాలకంస 
.మురజాణరారాదివిద్వేషులకా - | ' గదనతోణిని 

ల. ద్రుంచి లోకములకు! గౌతూహలంబిచ్చి నెమ 

దిం స జెన్నాంద వెభూరికల్ల నవిరామా! శామ!నీ, =. 6 ఏ 



376 భీ కిరసశతకసంవుటము 

మ. అతిచోద్యంబుగ నప్పురానురులభార్యల్ వేడ్క 
 గావించుస ద్వతముల్ మోసముగాలంజేని 

యు సముద్యత్కీ_ర్సిచే నిర్జర, వ్రతతు ల్బన్నుతి 
|. - చేయరానెగడునీబౌద్దావ తారంయసం, తతనుక 
టో చునుగాక నాదుశీతచింతల్చాపి నీళావతీ.. 

మ. 'మంతస్యాంకు లసత్యవాదులగుము ర్వుల్ ఛా 

త్రి జన్మించి సం, కరవర్లంబయి పోవ నాఖలుల గి 

“న్య౯ామ్రుంచి ధర్మంబు సు, స్టిరతక నిబ్బ వె కల్కి 

మూ సయి. రాజీవాసనస్తుక్య భాస్క-రనం కొం 

 బుధిపర్లశీతకర. ఛక్షత్రాణ, నీతావతీ. - 106 

శా, స్వర్ణ కధరథీర సీగుణకథాజూలంబు సద్భ_ క్ర్చే 

౪ వర్తి రి ంపకా మదిగోర యయాళతకయమే వాకు కు, చ్చి తిక 

' జీనిసం, వూర్ణాను, బ్ర హదృష్టిం. ఛైకాన ధరకొ 
స బోషించి. సాయుష్యస్కౌ ఖ్యారో రాశినిచెల్చు. 

= “మింద రఘువర్యారామ నీ నీశావతీ, 10౯. 
మ. వుడమిక౯ా సాహహాబు గాణవంశకలళాంభో రాశి 
1 'సంపవూక్త ర్లచం, దుడు వీరన్నకు రాజమాంబకు 

ల “ సప్పుక్రందై కై నరోమన్న సొర వడరంగా 'ళతశం 
సాన చొనర్భోయు. సముద్యుద్భ_క్షి నర్చించెం బ్ర, ముడి 

అ మే«గైకొని. త్రోవ డెప్పుడును. శేముల్యావి 
+, -,నీతావరీ, oT "108 

గ.  సీకాపతికతకము స ఫారము. - 



క్ ధిక, 
-ఈళతకమురచించినకవి రేసెల రావముదాసుండు. 

వతం 'డార్వేలని యోగి ఛ్రాహణుండు. అవృయసూరి 

చేంకమాంబలకుమారు(డు. వ వతివాదిభయంకరను 

సింగ రాఇళార్యులవారి శిష్యుంయ. రావుగంగాధరరా 

మారావుగారి పరిపాలనమునందున్న దుగ్గుదు ర్తి 
గ్రామనివాని. -ఈయంశములు శత కాదియందలి 

పద్యూములవలనం దెలియవచ్చు చున్నది. గంగాధరరా 

మారాయస్రభువర్యులు క్రీ.శ 1870 ప్రాంతము 
లందుండియుంటచే నీకనియు నవ్పటివాండనియు6 

బఠాపురసమోవనివాసియనియుశ తక కన్రులచరి తే కా 
రులు వ్రాసియున్నారు. పీఠకాపురసంస్థానప్రఘవు 
లగు నే గంగాధర రానూ రావుగారికాలినున వీకవి 

యుండానో శతకమున విన స్పహముగ( దెలుపంబడక 

పోవుటచే గవిజీవితకాల “మెంతవటకు నిశ్చితమొ 

నిన్గారణముచేయ నయితికాదు. 

-ఈళతకమునందు భ క్షవుందారమనందగు శ్రీ రా 
మమూ ర్తి యభివర్తి ర్లితుండయ్యెను. ఇందలిపద్య ములు 

థారాళశా లితో సులభ గ్రాహ్యాము లై పఠనీయ 

ముల్లై యున్నవి. స్వతంత్ర భావములు మనోవా 
రముగా నుంట చే నీశతక్షముసు భ్ _క్రిరసళ తకసంపుట 

మునందుం చేర్చంబూనితిమి. 

శ 
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ఇ్రందలినీతిపద్భములందుం గృతివిక్రయము కన్యా 

“విక కృయము, అన్యాయన రర్హ రనము, శవణత్ర యము, 

యౌచ్చ్నాడె నము, దరి బ్రా, వస్థ లోనగునంకేములను. 
గార్చినపద్భములవలన గ్గ గంథ కే ర్త ర సంసారకస్ట్రములకు 

లోనై నానావస్థ లకు చై భఛవళారకుండగ్ శ్రీ నీరా 

ముని "శారకనామస్త రణనున కీశతక్షము రచించేనని 
_ తోంచును. భ క్లిరన సవద్యములలో శ్రీ నీ రామునిదయా 

శాలితష్గీము నివ్యమంగళసుస్వరూవము ఛక్షతాణ 

పరాయణత్వను కొనియాడంబడజెను. దథావతార 

వర్థనమునుగూర్చియుం గొన్నివద్యములు రచింప 

బడెను, . ee 

. చాళరిళతకమునందును శామతారకళతకను 
నందు నీ శ్రీ రామకర్లామృతమునందున'లె ' నీశోతకము 

నందును శ్రీ శామలీలలు' మనోహరముగ 4 వర్గితోము. 
ఖైయుంటవే నీశతేకము రామభక్తుల. కవక్యోహో 

నీయము. 
|. . ఇట్లు భాషానేవకులు 

నందిగామ. సి. శేహ్మ ది (ద్రిరమణకవులు, 
20.10-25. ం . | శశావధానులు. 
a Ce ల 



డ్, 

ర్ 

శ్రీరస్తు. 

“లేమెల రామ దాసకనికృత 

మహిజామనోహర శతకము. 
“గరి ఏ 

శ్రీరమణీమునోవార యశేవబుపీ.శ్యుర దేవతా 
ధ్ శీలా, పూరిత పాదవద్మ ములకు న్ప/ణమిల్లి 

రొదింతు నేడు సం, పారగధీరఘారతరసాగర' 

మేను తరించంగోరి నీ తారకనామ కావను 
యథావిధిగా మహిజామనోవారా. 1 

. రెమెలవంశసంభవుడ -రేణిగ నా ర్వపెలగోత్ర త, 

జుండ నో, రామ సురారిభంజన సురార్చితవి గ 

పహారావముదాసుండక౯ా కాను మెలర్ప నొక్క. 

శతకంబును గానుకగా నొనర్చి మా వామవ 

దాబ్దముల్ గొలుతు వ్యాసనుతా మహిజామనో 

. అవ్పయసూరి సౌమ్యగుణి నంచితరీలిని వెంక 

మాంబను౯ా ఒప్పుగం బెండ్లి యాడి భర నుత్త తమ 

చర్యలల్న రించొందె యా, కష్పురగంధికి౯ వతు. 

రగర్భజ రామయనావమభేయుండళొ,. దప్పకం 

.. జేతు మోభజన డాసుండనై మహిజబామనో. ము. 



380. ఛక్లిరసళతకసంపుటము 

ఈ. ధైర్యమును న్మహత్వమును భారి ర్మికమున్సనథాన్య 
సంపదా దార్థనువేతప సీపీ యదాక్ళతీ వందిత 
కోటికి నృదా, వార్యము. నూరినట్టి ప్రతివాది భ 
యంకరయార్యసింగ రా, చార్యులశిష్యుండ ని 

'మలచక క్ర రామః? న్నీ 

షణ 5, బాధ లుమాన్ని ధిరవ వతివతీఛభయంకరులైన రావు 
= గం, గాధరరాను రోను కరుణారస భావముబరా 
అ ని బోోవంగా మాధవ దుగ్తుదు ర్థిఫురమందు 
. నివాసముంజేయుచుందు మో శాధమనోహ 

వ రా కలుషరాగహ'రా మ, ర్ 

4 శ్రీరముణీయ విరాచరణనేవయు మా శనయం 
- పోసంగుమికా, జారకనామమంత్ర, మును దొండ 
_నమాడంగ నాదుజిపహ్వావై వెం ఢానణణేసి నాయ 
..ఫుము తన్షంగంజేయుము ేషకాయి మి, బారి 
కిం చేరినా(డసుమి పాొపహరా మ... 6 

జ పావన రామమంత్రమును పాటిగబొెందుట య్ 
" వస్త శబ్బునో, సోవమునందు మిాచరణపద్మ ము. 

-ఫైలెప్పుడు నిల్చుపెన్నండో, భూవర. మాదయార 
" య “సమం పూర్ల ముగా.  మరివచ్చు'బప ప్పుడో, పొవ 

క నుంజేయ శక్తుండవు పావహరా మ. 7 
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కయ్య మో, సదమల పాదవద్మ ములు సాెరెకుం 

గొప్పినవొరిదోషముల్, పదచవదమంచుం ద్రోతు. 
వట పాయక నామొజణయాలకించి నీ, వదనము 

జూపవేమిటికి వాలీపారా మ.. 8 

రమ్మింక జాలమేల నను 'రావులుం బెట్టకు దాస. 

కామని, న్నమ్మితి రామ నీదుదయ నావయి నిం 

చుకరాదబేమి మి, కమ్మితి దేహామింకనిజ మా 
రడం బెట్టకు సూరికాము ని, న్నమ్సిక చత గొల్చి 

దను నామదిలో మ... 9 

* ఓీరఘు'రానముయంచు బలుకోరికం బిల నేల 

"రావు రా, నేరము చాలంగల్రినను సీరజనాభ 
సహీంవలాందగుకాా గూరిమిచేత నీవ నను 

భూరభవాంబుధిలోన వేసటల్, దూనముంేనీ 
యేలుమిక దోషహరా మ... 10 
'కాముకుండంచు నీవుననుం గాలభటాలికిం 'జేర్చ 
సయ్య యో), తామరసాతు దీను నిటుం దావము 

నొందంగనేంచ నాయమా, కోమలబేహూ నామ 

నవిం గకారిమితో వినఠాద నాసయిక్క - దామస 

మేలనీకు నిటు చాసునింగా మ... nu 

ఘనుండవటంచు నమ్మితి నభాళులందోలును రా 

'మడాసుని, న్లనతగం బ్రో బో,వరాన' ననుంగంజదళా 
b 



శ ఛా క్రిరసకతకసంపుటము 

or క్ష నిరాకరించుట, న్మనమున యెన్నం జఇెంచకు, 

' రనూవతి యొట్లుందలంచేనావొ యి తనువును 

. నమ్మలేదుర సదామదిలో మః... 12 

4. వాసిందొలరగి నీఛటులు వ్యాధనిబొందినం గీరి 
॥ "యీందో, రోసము లేక చాసునెడ రూడిగం బో 

. _ పడివాండ వంచు నే, దోసీలియ్యొ సంస్తుతులు 

__దోషపారా నినుం జేయు చుందు ఏ సీచాసులలోన . 

“నీనొాళండ చాసుండనై ము. 18. 

డె కరివరు నేలినావు ముసు గాంతయొకంతయులేక | 
| రకము - కరణనివేడంగానె. దయ కొలని 

= కులేశ య య పాల. క్యు మ... 4 
ఉ. చూడం సీపదద్వోయముసొంప్పు నుతింపంగ. నెం 
 'తవాండనే వీడను నీదుభ క్రియను నేమలుపా 

-.- టోననైన సామదిలా వేండెద ? గామరామయని వే 
. చుకతా నడ ఛజీంపుచుందు. స్కీవాండను. నన్ను rE 

" చను మశ వాలిహారా. మ. వ. 18. 

అ వాదముశేసి 'చాసవరివోరబనంబులలోన నుండ 
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మెచ్చ రో "లెద, న్యాదమె మోకునాకు మరివా 

వీహూరా మ... 16 

. మరణమునొందు పెళ నినువూటికి వన్న గళాయి 
యంచునే, దిరముగంబల్క_6జాల నను దీనదయా 

వర యేమిజేతువో, యిరన్ఫుగనివ్వుజేవుదిని యా 

శర్టరపూజిత నీదునామము, _లరచి తరింవంో 
"రెద సదానుదిలో మ... 17 

. జూలమునేయంగాందగదు చాలురనావయి వంత 

మేలర్యా జాలియొకప్పుడైన నను జూలంగ నమ్మిన 

వాంతటంచు న్యాపాలఫీంటం బుట్టచాయె భవబంధ 

ము లేగతిం బాపువాండవో, దూలితబాధ బెట్ట 

కిక దోషహారా మ... 18 

. దాసులు వెంట వత్తురని దానవమారణ వైన 

'తేయుని౯,, వానీగంజూచి వీవతని వాహనమా 

టకు 'గారణంబగు౯ా, భాసురహా స్తిగుజ్జములు 

పల్ల కియుండంగ వై నతేయుని౯, వానీగ నెక్కు 

శుమిటికి వాలివారా మ... శ [10 

. నారదగానలోలతను నామొజవీనుల నాటదా 

యుెనో, తారకరామనామములు చాసులుబాడు 
చుచుట్టుకుండిరో, పారము లేనిపాతకుని భారము 

ల గావినియూరకుంటివో, నేరము లేదు య యుండినను 

. "నేలగచే మం. Tn స జిం. 



ఉ. 

ఛ_క్షిరసళతక్షసంవుటము 

విన్నవ మాలకించు వరవీరభయంకర నీదునామ 
ముల్, సన్ను తిజేయుదాసులకు సౌాదరమోత 

_ మొసంగినావ్ర నీకన్న మవోత్యుం దుక గలు 

“ఎ. కానకపోయిథి నిన్ని నాళ్లు న్మాక కన్న దు రాత్ర 

డు గలండె కంసవారా మః... FY 

. చి తమునందు నీసయిని -చింతయొకవ్పుడం నూన 
"లేదు నీ,చీ _త్హృమునందు నన్మరచి చిక్కులు బెట్ట 
గనేల రాము మోా,చి త్తము నింత బింకముగం 
చేసితె చదాసుండు యిట్లునోర్చు మి మీధా,చి రము శె 

. ట్లుదోంచినదొ చిక్కదురా వ 29 

. పంతని'వేడుకొందు నిను యేననిడారుదుయేమి 
_వేకురా వంతము కెంతవొండ బలుసంతముజేయ. 
"కు మోర్వంజాల |! స్కీ వింత శిలాత్త కుండవనియెన్న 

-. డెటుంగక పోయినాను న నితటిలోనె "తే 

. తని యెంచకుమిా మ... . 25 

చ న. శరన విభీషణుని గాకమునుక గుహ . 
నిక గుచేలునిక మరియును గుబ్బనుకా రవికు 
. మారుని నాదిగలాచినావు గా, సరమరేక నీ. 
_ వునటు నన్నొ కనికా దయంజూడకుందుచ్హా నరము - 
మునీంద్ర యోగిజనపాపహరా మం, 24. 



మహిజామనోవారశతకము. 585 

యేలరా, పావురుగాచుశు బిరుదు 'పావనరాను 

తలంచి చూచినా, బానురుగానివాని భువిం బొ 

లనంచేయుటగాదు శీక్రవ్యా నీమది నెంచిచూడు 

మింక నిక్కమురా మ... బ్ర 

. ఒక్కొక వేళ నిన్నదిని నోరఘువీర దలంపకుందు 
వ్కరొక్కొ_కవేళశ మోసొగసురూవము జూవుమ 
టంచు వేండుదుకా, మక్కువచేత వీనిని సమత్వ 
ముబేయుము నీవునంబులో, తక్కినకోరిశేల 

వటుదై ) త్వహశా మ.. 26: 

. నీదయరాదు నావయిని నేం ఇవరికా కరుణించమం 

దునో, యాదవవంశపావనుడ యాదరమిం 

చుక పుట్టదాయె నీ పొద సరోరుహంబులును 

ఛావములోవల వేండువారికికాా. నీదగు సన్నిధి 
చ్చితివి నే నరుసా ను... ఖగ 

. సనకసనందనాది మునిసంఘుమె చాలునటంచు 

నామొజు, వ్లీనమును పీనులన్వినియ్ము దీక్షవహీం 

చియు( బ్రో,వకుంటివో శ ననునటుగోక చాలగ 

ను నావద  సట్టదలంచినాడవో, మనమున కురీదు 

బుక నిక మాన్సగచే మ.. 28 

. పరులను చేండనంటి నినుం ్ రార్ధనం జేయు చుక్తుంటి 

_ నిత్యముక్,దరగనీ పొదనేవయును దాసునక్తిప నో 

I1—_25 అ 



486, భ్ _క్రీరసళ తకసంపుటము. 

మంటి శ్రీ వారీ పరమవదం బొసంగుటకుం బాత్రుం 
డనై తినో లేదొ చెల్పచే, వరమదయాంతరంగ. 
బవాంపావ వారా మ. , 29 

ఛు వటుతరమైన సూయలకు వన్న గభూవనుత ప్ర 
_. తాపనే నెటువలె నోర్చువాండ జగదీశ్వర నన్ను 
ను గావకున్న య్మా చటులతరమ్ము. నన్నుడుకు 

.. చిమచునుంజెడి పానవారిధికొ, , యెటుదరిజేరు 
వాండ నిక నేలగబే మ... 80 

ఈ ప్రో చిననీవు నన్ను విడంజూచిన. నీకృషంనోరి. 
వపండితిల, భూచరఖేచరాలికిని బోవకక రవ 
. నీవెళాము వెల జాచి కృపాకరుండవని సంతస 
మంద్ర భయంబుగోరితే, 'య్లోచనబుట్ట దిచ్చుట 
“కు యోగనుత్తా ముం. 81 

చు శరణని మిమ్ము వేయంగను. కడ్రునితమ్తుండటంచు 
-. నీమధిక్రానిరసన బుట్టకుండంగను నెమదిగా దయ 
= మరాళ నే, నిరతము నిన్నుంగోరి క్లేకుణించును 
టం  భకించిమేడలా, కరంగదు నీమనం చెటు " 



ప్రా 
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రమాకళత్ర, నా, భావమునందు కల్తహము బాష 
గదే మః... 88 

. రంగదశాతి_ భీవమణిరాజవిరాజితభూవ గోపి 

"కా, సంగసమ్మగ పెవ ననయంబున దానజనాళి 

పోవ ని, ర్భంగతరంగ సంఘుములపావ పయో 

నిధి శోషకామ దొ, స్పంగతిం బొందకుండంగను 
జేయగదే మః... 34. 

దానవసంహరాయ రణదర్చిత శూరవారాయ 
నేవకా, ధీనదయారసాయ జగదేకవిరాట్సురు 

పోయ శ్రీరమా, మానసపద భృంగ యతిభాసిత 

మంగళవగ వాయ న్యామా నమయంచు (మొ 
|) 

క్కిడుదుం బొ గోబోవగబే వము, 35 

దీనజనాళిం ”హోచుటకు దిక్కెవరింకను సామి 

యోోావిధిక నత చెట్టనేల భవదీయకటాతోను 

రాద నాపయి౯,, కానిర నిన్ను నమగను కష్ష 
| జర్ర ఇ © 

ము చెట్టంగంంచినా వుగా, కానక చేసితి న్న 

ము గావగజే నుం, ర్, 

6. ఎన్న గాని యాయమునిహింసక్న లోంబడకుం 

డ మున్నె వో, పన్నగశాయి కాయమున బలి 
“యు దప్పక' మున్నె వో మహ్య వ పన్నకరణ్యణాలి . 

“ భట బాధలు జెందకమున్నె రూమో! మోక తే - 
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. పాదప ద ములచాటున నుంచుము వ్రేమతోడ 
న్యా విన్నవ మాలకించు యతి వేగముగా వ మం 

'ఉ. రామ యనేకరాతుసవి'రాము సదాసుగుణాలలా 
| ము నీనామసుథారసంబు మరి. నాకును. ద్భ_్రి పని 

.. బొందనియ్య వే సామజ'రాజరతుకుండ సంతత _ 

,, ము నృృజియించి నమ్మితిక్ కామవికారము ల్లా 

చి కావగదే మ.. “sg 

ఉ. చేసితి దుష్టకృత్యములు జీర్ర ర వయస్సుల జూచి. 

స సవ్వితిక్, రోసీతి సజ్జనుల్పయిని రోసము చేసితి 

రాము రామ "నేం జేసిన నేరము వ్రలంచి చిక్కులు 

| 'చెట్టకు దాసకావు నీ, జాసులలోన నేనొకండ 

. దాసునిగా మ... “89g 
_ఉ. పాపములన్ని నీవు యెడంబావెడి సామివటంచు 
 ఎనమ్మితికా ( యావదందావవే పరమయా ర్తళరణ్య . 
గళ్ళ పాఠరుండవై, జొసపు్రుము సీదురూవమిటు స సూ. 

యు రిజనస్తుత సీవెదిక్కు న్కు ద్దీపీత శత్రు తుమూర్షి ర్థీషిచర /] 

mr దివ్యళ్ "రా. మ... 40 | 

చ. మనవి వరాకుగా వినకు భాసురలేజ మదీయదో i 
౨౫ షమ్ముబ్టునిమి నిరంతరంబు కృవతోం బరిపాలనం. 1 
కేసు మి, తనయుని మిందయింత ద. 
వ దప్పిన చే రెనికేమనందు నీమునళ పన కి 5 దోర. 
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. నీసరి దై వముల్లల రె నిశ్చ్వయమౌాధర మానవా 

భిల్రోో “నాసరి పాతకుల్దల రె నమ్లిన బై వను నీవె 

పాపము, న్వీసముజెందకుండ "సను వేంకటనా 

యక జేయుమయ్య యొాబాసును జేయకయ్టి 

ఛవబంధహరా మ... 49 

- అతికఠినుండ శవీవ్ర బవహుునాపద చొందినవాండ 

నేను న్కీముతముకు జాలిబుట్టదెటు మంచిది బం 

గరురంగశాయి న్యావతితము మానస్ప వెరొకరు 

భారకు లెవ్వరు నీవుదప్ప న్కన్నితరులు లేరు గా 
చుటకు నేలగదేమ... 48 

. దినముదినంబునందు యతిదీనుండనై బ్రతిమాలు 

చుండంగాం గనికరమెంతలేవొ క కడకంటినినై న 

. నుంజూడవై తి వె, మనంగలదిర్హృ కోవ వింకమాని 

= నను గృహజాదుమయ్య వి మూ తనయుండం గాన 

నేను ఘునదె కైత్యహరా' మ. .. 44 

. సలలితనీదునామ జవ సంగ తెలుంగ గిరిళగాను స 

_ద్విలసిత పాదవద దృభవదించుక రేణు మహాత్య 
భావము, డజెలియ నవాల్యగాను జగతీవర నీ 

.. మృదుసత్యభాహలకా దలంపంగ 'రావణాను 

_ జుని తమ్మునిగాను ఛవద్విలాసముల్; ెలిపీస్తుతిం 
వ నాతరమె దేవనుతా మః... స ష్య 



శీ90 ఛక్రిరసళతకసంపవుటము. 

ఉ. నీదగురాకనగోరి ధరణీతలమందున సాళ్షితివాన 
“కుకా మోదముతోడ శు _క్రివలె భూమిజసాయ 
క్ల నున్న చాడ న్య్మావిరాందను నీకు నింతచలమెం 
దుకు నిన్ను నునమియుంటి రారా దరింజేర్సి యే. 
_లగదరా కృపచే ము. క. ర్త, 

ఫసరోజ'నేత త్ర ఘనవుణ్యచరిత్ర నిభూలి రాజి 
FF ఇ , వల్లనరావప్ర త్ర కశివంశోజొనర్దునమి త్ర గోవి - 
్శా యుల్లసరోజను త్ర ఘనయోగిజనస్తుతిపా - 
| ॥ .. త్రశామ నా యుల్లనవలోవ ల న్నిలుము యోగి 

. నోతాము. వ. 47 wr 

చ. దురితభరంబుదోలి వరికుచ్భమతంబు వధింపంా.. 
లెని, బృరవు. సుబుద్ధి సలి వట్లుభానుజదూతలం . 
ఇ. బారదోలి. శ్రి ,.ధర తవపాదపద్య సుధథారలు 
HER భరిరచువాయా రా,  తకూనివుణ్యకాలి : 

. శావజకోటివాప ఛవబరిధవిచారణరూవ పాం | 
5 డు రా జీవయళ; 8కలావ _వరచి త్రభయంకరణాప వ 2 

మవ్మో Mend a | 
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ము ద్ర న, న్నలసటం బెట్ట నీకు వురినాయముగా 

దని "గుంత వే(డినకా, వలుకవ్చ యింకనే నెవరిపా 

లికిం జేరుదునయ్య భుయ్య స్కీతలంవునం జాలి 
బుట్ట దెటు దైతృహరా ము... 50 

నీవదభ_క్టిసల్పుచు ననేకములైన దురంతకార్య 
ముల్, పావమనంబుచేత వపరభామలకాంగిటం 
జిక్కి చేనితి౯ా పాపుడటంచునన్ను యడంబాయ 

కు సామి తరింవంబేయప, తావము నొందంజూల 

వటు దె బైత్వవారా మ.. ర1 

- నీదరిం జేరినాండ బవాునేరము లెన్నక నాదరంబు 

చే, నాదుభయంబుదీర్సి శరణాగతచిహ్నను 
బొందవయ్య రా మా దయయేలరాదు వర 
మాపు (డవంచును కోరియుండి తే, 'ఖైదము బెట్టు 

చుండితివి క్రూరవారా మ... 52 
కోరినకోర్కె_లిచ్చెదని కుంభినిలోవల యార్యు 
లరదటుక్, భూరిగంజెవ్వ చుండఃగను బెందుగ 

వింటి నిజంబునై తే సంసారభయంబువావి ధరం 

జారుతరంబగు మోవమార్షముకా నేరము లెన్నొ 
“యున్న నింకనియ్యుగబె మ... ఒకి 

. ఎన్నటిగాన నిన్ను మదియందున - సంతసపాటు 
కోడ నా, కన్ను లనిండం భా చుటకం(-' “కల్లునొ 
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_గల్టదొ దెల్పవయ్య యా, పన్న తం ఇెందునయ్య 

FF భవబంభమువేతను బ్ర్యోవనయ్య రా, వన్న వరా 
కదేల వినుమా "మొత్మలకా మ... ర్4, 

దురితపయోధిలో మునిగి నోరకమున్నై జరాది. 
రోగముల్, బిరబిరవచ్చి యీతనువు బింకము. 

నొంచకమున్నె కుత్తుక, గురగురలాడుచుకా. 

_ = Te జ 

. wi శ్ . Er యూ చక 

J తో oe పు - 

ల ॥ oe _ లి మ 

"ad 

కఫము గనాడకమున్నె భజించ దోషముల్, శర 
మున గూల్చవయ్య వటుచక శృథరా మ... రర్ 

ధీరతే నిన్ను వేండుటకు దివ్యచరిత్ర, భ్రువుండంగా 
నుదై, '్యారిజనార్టనా . సరమజై వమయంచు 
నుతింపసాగ నస్కకూరునింగాను పామరుండ కృష్ణ... 
 భ్రవద్విను లేనుంచయంగా, "నేరనుం జాల మల కరు: 

“ణించయగదే మ... 6. 

చేసినదుష్క్యృతికా దునిమిచింతను బాపిటుంగార . 
| ౧ వంబుమే దాసజనాళిలోం గలవి: ధన్యత నొందం 

. '. వగంజేయమయ్య యో, ఛాసురచక కుథారి వరభా | 
గ ర రుహతస్యరూన నా, 'దోసము కొట్టివే.. బ్ 

వ. పకమృపానిశే విమలప దకజనే త్ర వారేయటం .. . 
య నం నిను స్ట హాయకలేసిన | 
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కునై ననునీదునామముల్ ), మజవనివాం డెప్రణ్యుం 
డగు మాన్యుండునా మ... లరి 

డి, 'కానుకలివ్వంజాల కతికంధిగిరిళ ... లట్లనీమాని 

తపాదపద్య ములుభావమునందు భజింపంజాల నా, 

దీనతం బావవేల జగతీధవ చాలంగ నమ్మియుండి 

తిక చానవసంహరా దురితదై తృవహారా మ... 
6. దండధరుండుం బెట్టు వటుదండన కేను ఛభయంబుః 

జెంది నీయండను చేరియుంటి నభయంబు ఘనం 

బుగ నివ్షవేమి కో, దండకళా వ్ర వీణ ఛవదండ 
నువేరిన దాసకోటికి౯ా' దండిగ మోతుమిచ్చితివి 

టైత్యేహరా మ... 60 

చ, మునునిను వేడు వారిని నమోఘముగాదయంజూా 

చినావు నన్నును నటుంజూడవమి శరణోరఘు 
రామ యటంచువేండుచుక౯ా, దినములు దుర్భరం 
బుగను దీనదయాపర . త్రాాయుచుందు నీ, వినవు 
యచేమి నామనవి వేదనుతావు... 61 

ఉ. తల్లివి దం డ్రివంచు మరిదాత గురుండవటంచు ' 

యేను శీ సల్లలితంబు లైన పదసారసముల్ మది 

నమియుండి తే, నల్లనిమేనువాండ కరుణారసమెం 

దుకు బుట్టునయ్య స్వీయుల్హ్లమునిండ కల చమమె 

యోగినుణాెి మ... hs 62. 
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చ మిమునిటు చేడు చుండంగను మెల్లంగం బ్రాణము 
. లెప్పవోవునో .కమలదళాతు వానినింక కాలభ 
= టుల్ నొనిపోవకుండంగా, శమనుని కొజ్జ సేయు 

. ము విశాలబలు।ా దరి కావలుంచ'వే, మమ 

యిసునంటకుండ భవబంధవా రా మ... 6కి 

ఉ..రము విహంగవాహననిరంతరవై రము సీకునాకు. 
ల పీసమ్దునులేదు నుండినను జక్క -నిరామ తమిఠ. 
చి నన్న మోసమ్థఖమందునున్న మునిసంఘుము. 

_ -లోవల నుంచి చేయ దో, సమ్ములు ద్రుంపవే దురి.. 

_ శసారవారా మ... 64: : 

ఈ. చాములు నెత్తంజాల ననుభావములోపల ॥ నుంచ. 
“వేల. న్యాసామీవి నీవు చక్కగను ఛాంతముశే. 
తను శావచేల న్విష్కూమునిం జేయ'వేల ఖు వసాగ ' 

ఇక వీచులనీందంజాల నీ, "థామమునందు దా౭చం. 

Xa డైత్యవారా మంట... 6 . 

: ఉ కోవ వమ సాపయి౯ా మదినిగూరిమి౬ బరిట్టదు గావ | 
. “రావు నృాపాసముయేమొగాని. యొకమాకిటుల. 
న జూడకనుంటివేమి మూ కాసబృంద కారి 
స వ్ నచాకఠినంబు వహించియుండి తే, Jw. € 

న బాతు విను నందసుతా మః ల 

yr 
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రాదు న్నీ చెంతనుం జేరియుండినను చిక్కులు 

_ చెట్టందలంచితెర నే నింతకు నేమిచేసితిని నీవు 

యెొణుంగని ఘారకృత్యముల్ , పంతముమాను 

నావయిని సావహారా మ... 67 

. నిను మరినమ్మరాదనుచు నేరములెన్ను చు బల్కి- 
నాడ నీ, మనమున ముద్దువాక్టముగ ౩ భావన 

జేయుము రోవగించకే నను గృపంజూడు దా 

సుండ ననాదరణీయుండనై తి బ్ో వరా, తనువునిం 

"జ్ర లనిత్వమిది "దె దైశ్యహరా జ. 68. 

. పాండని కాంతుల న్విడిచి ఫాజలొన్నిన వారి 
దోపషముల్, కొండలవంటివైన భరంగూాలి హరిం. 

చక యున్నె నిత్వ మా, ఖండలసంపదల్ భువిని: 

గల్లకయుండునె ము. క్లికాంత కె, దండను నివ్వ, 

కున్న తుది చైతృ్సహశా మ... 69: 

. దశ రథరాజగర్భమున ఛారుణియందునం బుట్ట 

యేవునక్కా మళకములట్ల 'దానవుల మారణండేసీ. 
సుశాలికి౯ సద్యాగుశలము నొందంజేనీ జనకోటికి' 

| సంతేసనుబ్బునట్టుగా, దళదిళ లెల్ల నేలితివి దైత్య, 
హశఠామ., — 70 

. వీటికి రామయీవరుస హింసను చెళ్లైదు వోర్వం 
జాల న్కీపాటికినై న నన్ను దమసాలికిం చి సము 



శ్రి0ఠ భ_క్రిరసళతకసంపుటము 

'. రంగశాయి. న్యాశాటలఊ బో చినట్లు ననుం గావ 
లో 

రాద చలంబబేలరా, తాటకస ంవా రా దురిత దై 

త్యవాశామ... || 
ధీ శ్రీయతమోములో పరమ నేవకసాధుజనాళితో 

/ తస: చ్యాయలనీను వోరసముదాయముతో.. 

. నతిళాంతమూ ర్హివె, రా యభయంబు నియ్యగ 
దవే యవశాధినిం 6 గావవే. జగ ద్దేయ గుణాల 

వాల ఘునకి ర్తిధరా ము, . “72 

. పరభయచ క్ర ఛారి భ్రవబింధవి మోచన శారి యేల 
' ర్మా. కరగదు నీమనంబు కనకాంబరథారి యింశే 

మి'జేతు యే. 'తెజుంగున నాపదల్ గడతు దీనతం F 

చెట్టుట దుంచియకదా,  నరముని యోగివంద్యో . 

న్నేహితుండైన యావరకుచేలునకుకా - ధనసంవ ' 
- దల్ంవనూ ,త్సౌొహనుతో నొసంగి మరి దాసు 

* కరణి దివ్యముగాం గరుణించకున్న “యో, శ్రీహ 
కలి యిందుంబోదు" నింక చింతిలుచు౯ మ. 774 . 
Er శు 

6 గృవంజూచినావు వై వె, దేపివిభుండ యా 1 

కరుణ యొకింతరాదొ నను గాయటకుక మరిచే. 

2 ఫగాదొ నా,మొజవిన నీకు సాదరముంబుట్టకయు - 

3 . న్నదొ యిట్లుగాక నలా “గరుణను జూడకుండు.. | 
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టకుం గారణమేమి దయాసనుద్ర, నీ దరినెన 
మెవ్విధిన్న గును మై త్వహశరా మం. 75 

. ఘోరము లెనబావములం గనాల్బంగంజూలిన 

మేటివయ్యు సం, సారులశెల్ల నీవు సిరిసంవద లి 
చ్చెడవాడవయ్యు నిక, భూరిగ గొల్పుభ కు 

లకు మోతుముని చ్చెడివాండవయ్యు న, నేలు 
గం జేసీ తేమనుదు వేధనుతా మ... 76. 

వ. వలుకవదేల యో వతితపావన రాము యటంచు? 
_ బిల్వంగా, నలిగినయట్టు నుంటివింక నాదరమెప్పు 
డుం బుట్టునయ్య నీతలంపున శంకమాని భఛభవదం:' 

యులు జూప్రుము నమియుంటి సుత్భేలనునుం 

బొందంజేయంగడె పాపః పహారా ము, 77 

. ఇప్పుడు బ్రావకున్న మరియెప్పుడు బోతువు రం 
_ గశొాయి మాయవ్పవునీవు చాలంగను యాదర 

ముంచి ఘనంబులైన న్యాతవ్వులు గావు మాయె 
డను టైన్యముం బెట్టంగరాదు షీనుండ౯ా, దప్ప 

కంజేతు మాభజన దాసుండనై మ... ౯8 
. బంటను దాస సపోవబిరుదాంకితేరామ ఫుళారిమి 
| త్ న్యా జంటనుబాయకుండంగను చక్కగ ర్మ 

ని నొ వే.డుకొంటి న్కీవింటివొ లేదొ. నాదుమొటి. 

వీనులసోక పరాకబేల నా, దంటకు రావచేల ఘున 
బైత్వహరా ము, ee 179 | జు వ. ల జ భే 

. ఇల్ బ్ జ (|. 
శ 

॥ ఆపు 
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ఈ.  ఎంతనివేండుకొందు జగదీశ కీర నావయిం బ్రేమనీ 
ఈం గానసింతయునై న "లేక మరిచిక్కులు కొట్ట 

' గరాదు నామొతా,లింతువటంచు నమ్మితి నిలింపు 
| - లగుంవులనేలుమేటే కృత్యంతము భారమా నను 
- దయామతిం టో చుట. గానరాదు ముక దంతి 
నిం గావవే వే కృషను దె దై త్యిహరా మ, 80 

ఉ పావ పుబుద్ధిచేత బహాుపాప ము లార్జనః జేయు. 
చుక దుర లావము లాడుచుంజెనని రాఘవ. 

| - రామ తలంపకయ్య న్కీదాపునం 'చేరియుంటి నను 
_ చాసునిగాం గృవయాచి "నేరముల్, కోవ ము"లే 
క్ర బావ పంగదె కూరిమితో మ... ర 

చు కరివరణా రమారమణ కారుణికో త్తమ భక క్ల 
పాల వీమజుంగునబొచ్చియుంటి సను బంటుగ 

---నేలుము. శాళర్షితంబుగా,  పరమసదంబునందు . 
ఎయతిభాతిగ నాన్ను నుపంగంగోరితికా సరగుననీవె 3 
" యావధమం శాంతము'ే మ... .. ౩82, 

జ “ఓమురోరానుచం, ద్ర నను చేలినవాండవటంచు చేండి 1 

స్తే శామితేచాసుకోరిశెను శై కొనకుంటివి యిం" 
“చన నేనేమయుం 'జేయువాండ నిను నుర 
“పరము లాడేఆాల శ్యామా మనసందు వాద. 
(మిక మౌన్నవుగా.-వ మం, a4 7 (1? i య Tas w= కి | 



క, 

మహిొజామనోవారశతకము. 399 

శీ, వర మోపదాబ్దములు నేవయొనర్ప్చుచు నమ్మి 

యుంటి నా,భావములోన 'యోపరమపావననా 

మ పురారిమి త్ర నున్హావంగ రాకయుండి చిరకాల 

"ముం జక్కుల బెట్టుచుండితే, నావళవమానె 
"యోర్పుటకు నాయమకు మ.. 94 

. చిలుకను నాళ్ళవారసతి చేరికంచెంచియ దాని 
మాటికి౯కొ బిలచిన రామరామయని భేదమునే 

_ యక నీను నంతనా, లలనకు మోతుమిచ్చిన వురా 
ణకథల్ నిజమైతె గామ నేం దలంచంగ రావే 
మి ఘునదైత్యహరా మ .. 85 

_ నాయముగాదు యింతీకకనమ్మువపహిం చుట రం 

_ గశాయి నెం బాయని మోహజాలములు బంధ 
_ ముచేతను జిక్కి. బిల్సితే నోయనిబల్క_కాద 

దము { 

. దోవసంసుముల్, యాతన బెట్టకఘుండంగ దయార 

శరణొందిన దాసులంగావ మేరగా, దాయదువం 
శపావన రథ్రాంగధరా మ... 86 

పాతకి. గాచుకే వతితపావనరామ భరి త్రిలోన 
క్ల్ర్యూతినింబొందు సామికని “గానకం౭చేసీన 

.. సము౯ొ మదినుంచి బావవే, ఫూతకినంహరా 
దురితష్రంజహరా మ, ం 6 87 

ళు. మానవకోటిలో దురితమానవ్చుండంచుః 2 దలంచి 
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_. నీమదికొ, హీనతంజేయుచుండితివి యింతియెగా - 

_ ని దయావరుండవై, బూనిన దోషముల్ దునిమి. 
-. మోదమునియ్యవు యింతవంతవనూ, దీనుండ నీద . 

యాంబుధిని డేల్చంగదే మ.. _ 88 

ఉ నాసరిమైనపాతకుల నార్తుల నందీ. గాచితో 

జగ దానిని గాను. మిమ్ములను చానవసూతి . 

తలంచినంతనే, భాసురరూపుతో వెడలి భక్తు 
నిణాచియు 'నేండునన్ను నా యాసముం బెట్టు 

“కేల దురితాళిహరా మం... == 89 . 

ఉ నేనానరించుపావము లనేశము గుంవులుగాడి 
-_యుండె రా, మానుజ వానినెవ్వరును బావెడి , 

" వారేటు' లేరుగాన రావే. నఘసంఘముల్ ', 

_దునుమ' 'వెల్చవు నీవె పరాకచేల లేవే ననుం.. 
"సావరమ్యు యతివేగముగా మ... 90. 

ఉ మేలుగ దాస సకోటికి. నమేయఫ లంబులు నివ్వ .. 
= "జాలి నా, పాలికిరాక నీవు వరిపాలననేయక రా 
- మనామ మ్మే మూలను చాచుకోంగలవెము. క్లి ' 
"వ దాయక నాకుందెల్పచే, 'ఇాలగల జక్కులన్ని = 

డై బజక్రధగా మ. య. క. OL ' 
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ప్రేమను గావకుండినకా, దీనులంగావ నీవె మరిది 

క్ళైనుమాట లబద్ధమౌనుగా, గాన చలంబు 

మాని నను గావోగాదే వుం. 99 

 ఉ. రామ యచేకనామ బవురాశుసగర్టవిరాను 

యోపరం, ఛామ గుణాభిరాను నృవతారకసో 

మ వినీలనీరద, శ్యామ శమాభిరామ భవసాగర 

మగ్నత నొందకుండయగా, శేవుముగాను నన్ను 

దరింజేర్చగ బే మ.. 9g 

చ. జలచరరూపమై వడిగ సాగరముళా జొరయారిను 
(గృతలా దలములుచేత యానిగమతస్కరవీరు 

నింజీరివై చి రం,జిలు చును నాల్దు వేదములు చకా 

నిచిక్కు_లువావపిఛాతకులా, చెలిపీయొసంగి తీవెక 
ద చేవనుతా మ... 94 

చ. సునమగు మంథరాచలముకవ్య్వముగా ఫణరాజు 

రజ్ఞాగా, నొనరించి దేవడై తులు వ యానిథిం 

బూని. మధథింపుచున్న చో, చనీ యడుగంట కూ 
కృమయి శైలము దాల్చినవాండ వీవెకా, కనక 
 విశాలచేలభర కంసపహారా మ... 95 

చ, ధరం గని చాపజుట్టినవిధంబునం జోటి, 

చుంచోయి స్పా. గరమున డాగియున్న కకకాతు 
126 |. 
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నిద్రురచి వరాహమూ _ల్లివె, ధరణిని తొల్లిచం. 
దముగ దతీణకొమ్రునయె 4 త్తి గ్రహశల్, వికివి 

గం చేసీతీవెగద. చేధనుకా వ మో 96 

. కనుగొన "చేవబ్బందముల కద్భుతమైన నృసింవా | 

మూ: రివ, దనుజుల ప్రాణము ల్లైదర. స్తంభ. 

మున దుదయించి వకు, మే పున విదళించి' EE 

. మకళివు న్విదళించి వడికా సురారినం, దనుగ్భవ 
 జూచితివెగద దైత్వహగరా.మ... Ea 

చ. వదయుగళంబు భూగగనభాగమునందిడి శౌర్య. 

. - ఫ్రై ర్యసం,వదుండగు నబ్బలింద్రు దు, నొకపాదముచే 
“తలం గ్రంగంద్రాకిా ' వెం,పొదపం ద్రి లోకముల్. 

. = నముదసూదనకయ్య వటుండవై న 'ే యో, సదమ . 
౫ అమా ర్థివీవెగద చక్రధరా మ... = 98. - 

 ధరంగల మత్త దొలముల. దారుణ వీరపరాక్ర క్ర 

౫ మంబుమే యరువదియొక్క_మారు . ని... : 
మ గనాల్చియు. 'ారిర. క్షముల్క్ ' త్వరితముగాను | 

= సైతృలకు తర్పణమిాడియు. భూసురాలికిక్నా. 

ధరను, నొసంగితీవెగద: దైత్యవారా ముం 99 
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_ముమాన్సి 'రామన్సీ తాలలన న్వరించి యతిద 
ర్పితు రావణకుంభకర్ణము, ఖాలి వధించితీవె 
గద ఖ్యాతిగనో మ.. 100 

ఉ. నందునియింట కృష్ణ హలినామముతోడుత వృద్ధి 

చొంది నో ముందల గాచుచుండి వృషథాసురు 

డాదిగ క్రూరడైత్యులకా, మందునిభ్రాతృవిటికి 

నమందముగా వనీయింవంచేసీ గో,విందుండవై తి 

వీవెగద వేధనుతా మ... 101 

చ. ఐఇలంగగలవమానవాలళికి నచింత్వవి రాట్పురువన్వ 

రూవముకొ సులభముగాను నెల్లవుడుం జూవం 

దలంచి దయాలవాల శ్రి లలితప్ప బుద్ధమూ . 

_ర్లీివయి లతణ థామసుభ ద్రలనాడిభూనిలయుం 

డవైన సామి కరుణించంగటబే మ... 102 

చ. కలియుగమందు సంకరనికాయజనంబును జూచి 

పాపసం, కుల మెడలించ కౌ దృముగ ఘోటక 
మెక్కి కశాసీయబూని దు, ముల చ బరిమార్చి వేగ 

మున తో "ల్లియుగంబు లధర్హ, వద్ధతిక , నిలిపిన 

కల్కి పీవెగద నేరుపు'గా మ... 108: 



ఉండ భక ీరసళతకసంపుటము. 

ఉ. నలినవాండ నీప యినియేను బొనర్చిన వృ త్తజాల ' 
“ముల్, మాలికగాను గైకొని యబద్ధములున్న -.. 

క్షమింపవయ్య గో ),పాలకృ్ళ పాల వాల భ్ వబంధని : 

మోచన నిన్ను నెప్పుడు, జాలభ'జింపు చుందు. . 

. పటుచక్ర ధరా మహిజామనోహరా. 14 

' మహిజామనోవారశతకము 
సంపూర్ణము. 



పరర, 

మానసబోధళతకము చి తబోధళతకములమూ 
లమున ఆంధ్ర, లోకమునకుం జిరకాలపరిచితుండైయు 

న్న్న తాడేపల్లి: పానకాలుకవి యీపార్గసారధిశతేకము 

ను రచించెను. బ్రతండింతియ7ాక పకి, ణీవతిశతకము 

మంగళా ద్రినృసింహశతకము లక్ష్మీళతకము లోనగు 
గ గ్రంథములు గావించియున్నా (డు. పానకాలుకచి 

నొయోగి ర్ర్రావ్యాణు(డు; న్ఫ్ శ్రివత్ససగో త్రుంయ. కవిని 

వాసము క్ కోండివీ టిసీనులోనిదిధయుం 'స్యష్టాతీరస్థము 

నగుతాజేవల్లి. ఇట కవివంశీయులు 'నేంటికిని గలరు. 

కవిజీవితమునుగనార్చినయంశము లటవిేేషించి తెలి 

యరావుగాని కవి యిప్పటికి నూలుసంవత్సరముల 

శ్రీ ౦ద జీవించియుంజెననియు నితడు వె వైద్యమున 

పోగుల 'బేరుగాంచినవాండనియుమాత్ర, ము తెలిసీ 

చది. ఇతండు వె వై ద్యనిపుణుండనుటకు శేత్ర త త్ర దర్చణమే 

తార్కాణము “కాంగలదు. 

శ్ర, చదిరెండువర్వతం బులు . . 

విదితంబుగ నదులుకెండు విభుండు నృసీంహుం | 

డదైనదుర్త 'మొక్క_టి వ. 

బచదవడి ముదవులరు తాడెవల్లి 'ధరిశ్రిక్ .. . 
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'నేశ్రదర్చణమునం బానకాలుకవి సపహొాజనుగం 

దనజన నామిని గొనియాడియున్నాండు. తాడేపల్లి. 
కొందలసంఖ్యవది రెండు, రెండునదులు వురినొరసిపా 

అుచున్న వి నృసింవాంండు ౌనుదటై 'వతము. కొండ ' 

వై నొకవూర్వదుర్ణముగలదు. ఉన్నంతలోసరివుచ్చు'. 
కొని 'మాతృభూమిగొరవమును వేనోళ్లంగానియా' 

_ డుపానకాలుకవి ధన్యుండు.ఇతనికవిత మృదుమధుఢ 

ముగానుండును. ముఖ్యముగా నితనిళతకములలో. 
మానసబోధళతకమున కున్నంతేప్ర క్తి _మతీయొక 
దానికి "లేదు. . | స్ - గా జ 

 ఈపార్థసారఫిళతకము రివవలొక్కే.జి పార్థసారథి 

స్వామిని చ్చ కచింపంబడినది. ఇందలిప వదస్టిములు 
విళ్లంలీల్లలను. గారాడాడుచు శా శ్రావ్యముగం బథనీయ 

ముగ. మనోహరమ గనున్నవి. కని మంగళగిరిపాన 
శాలరాయనిభ క్షు కండు కావున పానకాలరాయం డని 

| నేరుదాల్చియుండును: వ్రితనికవిత 'పానకమువలె 
మధురనుగానుండుననుటలోసంశోయమిం చుశేనియు : 
లేదు. కని శనవ్రశ స్త సిని ని నేత్రదరణమున నిటుల్య. 

గె  ఆఖిలకాలాఛికాజనథాంకర్యా:.. 
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-ఈవద్య భాగమువలనం గవి రాజసత్కృతులనొం 

దినటులం చెలియుచున్న ది. ఆరాజులవేరులం చెలిపి 

యుండునేని కవికాలము సులభముగా గురుతింవ 

వీలుచిక్కె_డిది. ఈకవిజీవితచరి త్ర మునకు నితనిగ్రం 

థములకుం దాడెపల్లిబా సభలను కనివంకీయుము 

కృషి. చేసి భామోభిమానమును బ్ర బ చురింపవలసినయా 

వళ్యకత విశేషించి కలదు. 

అటువది రెండుసంవత్సరముల క్రి ౦ద మదరాసు 

లో ము ద్రైతేమైన దోషవంతమగు నొకజీర్ల ప్రతి 

నాధారవజచికొని కవియభిప్రాయములనుగు రించి 

సవరించి యొటులో వృయాసవమిాంద నీశతకమునకు 

శుద్ధ సృత్మివ్రాయంగలిగితిమి. వ్రతనికవితలో నందందు 

సల్పలోపములు గలవు. ఇట్టివి పానకములో నెల 

సులవంటివి. న్ఞతనిశతకములన్ని యు ముద్రితములు 

కాకుంట పరితాపకరము. 

ఇట్లు భాహానేవకులు 

నందిగామ. | “శౌమూద్రిరమణక వులు, 

1-2-25. శశావధానులం, _ 





కీ రను, 
లీ —_ 

తాడేపల్లి హపానకాొ లురాయకవికృత 

పార్ధ-సార థిళ లేక ము. 

ఈ. శ్రీ రమణీమణీశ సువసీకృతమౌానిమనోబ్దకోళ 

ళం, గారవపుః కవ, కాళ 'సుదకౌరవనె నై న్యవనా 

శ్రయౌాళచ్యా ణూరగళో గ పాళ వృజినోరగసం 
ఘవతంగమేశ ఘా, రారిచమూవినాళ సదయౌా 

మృతనీరధి 'పార్ధసారథీ. 1 

చ. సమరముఖారిభీమ నుతసాధుజనావనకామమాని 

హృ, త్క_మలసహ,న (స్కథామ వ వృజకంజముఖీకు 

ముదాళిసోవు స్కద్షోమ లగుణాఖ్కామ వరవీరభ 

యంకరనామ దేవతా, విమతవిరామ వద్మభవ 

వేద్యదయాంబుధి పొ. 2 

చ, గరుడతురంగ సవ్యమణి శాంచనభూమణభూమి 
తంగ సం;గరరిపు రాడిషభంగ సనకస్తుతదివ్యక 

ఛావ్రసంగ సా,గరతనయాభిషంగ మురగర్వస 

విారభుజంగ దుర్భవో, త్క-రతమన సుపతంగ మృ 
దుతల్పహయోనిధి పా. ౨. 
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చ, పరమకృపాల వాల భవబంధవిమోచనళీల లోకి 
సం, భరణయశోనికాల నిజభ క్షజనావన'ఖేల 
శాత వో, త్మ_రవికి వీనాగ్నిశీల కనకస్ఫు టదివ్యదు 

కాల ధర్ల ర్మ రడ్వరసురనాలసద్దుణకదంబపయో. 

వ్, తరణిశళాంకనే శ్ మదచానవమండలకై త్ర దు 

. ద్ధసాః గరదుహిళోకళ త్ర కభశారణవిళ్వమవా. 
లం. వేచిత్ర సుం,దరఘననీలగా త్ర త, సురతారకదివ్య : 
= చరిత్రే నీలకం,. భరనుతిపా శ్రే _వత్రికులనాథర 
_ శివార్ పాం. క 

చ, సరసవచోవిలాస. నిలసక్ను స్ఫుటకాంచనవాస. . 
” ఛావసం,భ రితస్ఫుణావికాస పరిపాలితపాదసరో , 

... జచాస సుం, దరదరపాండువోస నిరతస్ఫురితా : 
మిత! ర్రిభాస, స. గరరివురాజ్ఞిరా రాస మురకంఠ + 
; 'విలుంఠన పాం, nn 6 

ఈ. ఘోరతరారిదూర. ఘనకోమలచారుళరీర. యా. 
మున్నా తీరవివోర వల్ల వసతీజనజార మునీం,ద య 

|. _మానస్తా. గార. 'ఘేమారహీరకరకంకపటీరష 3 
ప గ మానకీ _క్ట్యలర, శారు _సుమేరుథీర మారరు, 
" వ వారా హౌరి,.పా., we an 

శ్ర. శరనిధికాద్డభీర' కోనుకై అక్తమూనసకిక్ణకోట' 



పార్థసారథిశతకము. All 

కా మరమణివోర మారసుకుమారశరిర రిప్లువు. 

. వోర భా సురఖగరాడ్విహార రణళూర శ్రుతివ, 

.. ఉజసార కాననాం,. తరకరిదై నృదూర నిజదాసజ 

నావన పా... 5 

. నందయశోదనందన సనందనవందన సుందరాంగ 

సం, క్రందనవంద్యకుందరద రాజిత నందకహ స్త. 

సరదా, నందముకుంద నందితేసనంద జగ త్రయ 

తుంద యిందిరా, మందిర మందరోద్ధరణమంజుల 

భూషణా . 9: 

. భవహారణంబులె సకల పావవిమోచనకారణంబు. 

కు. ,శివసనకాదియోగిజననే సెవ్వుము లై శంభ దాయ 

కంబజలె , భువి. బొగడొందుమోచరితముల్లాని 

యాడెద నన్న్వుబ్బోను మాధవ హరి వాసు. 
దేవ ఖలదానవసూదన పా... 10: 

వె వై తలకోర్కిదీఆ కడు వేడుకటోడ యశోదగ' 

రసం, జాతుండవై . విదర్శనృవజాతేను రుక్మి ణ్ 

. “బెండ్రి యాడి వి. ఖా తగ దాష్గిరశాపురము. 

శాపురమె విలసిల్లి యాదవ [వాతము నేలితీమె 
లో 

గద ఛాసవసన్నుత పాం lL 

- హలవాలవూరితోరుకుచయి 'వెనురక్కనీవైే, త; 

లెల్ల భీతిలం జనుచెంచి కృష్ణయి.వె తియ్యునినా 
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చనుబాలు ద్రాన నాం కలి 'నెడలించునీకు. 
ననగా" నొకృగ్తుక్యకు దాని ప్రాణముల్, థొ 
- లం గిలం గూలంజేసీతివి 'దుష్టనికాటిని పాం ఇంకే 

'ఉ, గోవవీలాసీనీమణులు గొల్వక కొల్వయి. వారి. 

తోడ స్తుల్లాపము లాడు వేళల విలాసము కన్ను. 
లంజూడనై తిన్యా పొవవశంబు చేత నింకంబల్మ బు: 

నిన్భజియించుచుందు. నో గోవ కరూష శాస్ర | 

నను కూరిమితోడుత పా... BB 

'ఉ. చిన్నికుమార మన్ను దినజెల్లున సికనిపల్క తలి " 
_. “దన్నను నీవునమ వటులై నను చూడుము నాదు. 

__._ వక్తమం, చు న్నిఖిలప్ర 'పసంచమును జూవితివా .. 
= తరహాకిట౯ా గప 'సేన్నమతిళా. యజ్ఞో. దకుం-. 

బ్రసన్నుండవై మును పా... ౧14. 
ఉ. . 'వెన్నలు బాలు "నేతులును 'వేడుకమాజంగ గొల్ల 

— యిండ్లలో, గృన్నన ము యుచ్చిలింప వ్ర వ జకాశతలు i 

మ నమ్యకోద న ని. నృన్నన న జోేలగట్ట 
-“నటుమద్దులుగాలంగ ని కావన సంఛన్నుల -. 

॥| =. యక్షురొట్సుతుల స య నట్రోచితె పూ 15 . 

ఉం వేడుక చేలము ల్విడిచి వే, "వై తలు" నయ్యమునాప 
గొంబులల్ళొ గ్ర డలు సత్చుచుండంగని. పు. 

గ భస్త్రములకా హోరించి యనా చేజెలిమాళాకల్ల + . gre 
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గొని సిస్దులువీడంగం చేసీ వారుని, న్వేండంగ చీర 

విచ్చి తివి  జేర్పున క్ర వజ పొ, 16 

. వ్రితరము తేక వ్ర తల య ఛేస్టముగా నినుగూడి 

నిత్వముక్, "పతిహితబంధు భావముల? బల్మయు. 

(క్రీడలుసల్పి వేడ్క_లో,నతులితవై భవా ప్ప లయి 
యంత్యమున నృవదంఘి/వద్మసం, గతలయిము క్రి 

గాంచిరి సుఖము గ ముకొ హరి పా... 17 

. నందునివుందలోన యదునందనులంద' అవముందభ 

క్లిమోా, యందునంగల్లివారుము దమందంగసంపద 

లందంజెంది రా, నందము నందనందన సనందన. 

వంద్య ముకుంద కృష్ణ గో, వింద యటంచు నిన్ల 
లంచి వెడుకమోణంగ పా... 18 

. కుతుకమెలర్చ నిం ద్రునకు గోవకులందటు విందు 

నేయయగా, మతిం దలపోయంనాడదని మానం 

గ నప్పుడు దేవరాజు కో,పితుడయి తౌళ్లీవాన 
గురిపింపంగం గేలను గొండయ త్తి గ్యోపతతుల 
భీతి వోగడచి పాలనంవేనితె పాం. 109: 

. సుతుండవటంచు నందుండును జుట్టమవం-చును. 

గోవకామినుల్, హీితకరివంచు - గేవజను. సస. 

ఖఘుండవటం-చచు6 బాండవుల్ మతిదలపోయుచుం 

_ దురు రమాయుతేమూ శ్లిని' నిన్ను వారే, వ్రత 

.. ములొనర్చిరో. ₹ కెలియశా రాద్నుగ్గడా. శూతుపాాన 
{" జర hee wk 
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చ. నినుగని కనా అంగి విధి 'నేర్చున ళ్ బ్రేవులగోవవా 

 లురకొ, గొని చన ఛద్మవత్సముల నోవకుమూర 
కులకా సృజింప న “స్తనయులం గ గ్రెవులక్ గని. 

. ముదమ్మునం దల్లు లభేదబుద్ది వేం, గనుంగానంతేని. 

తీవ. మును కంసనిషూదన పుం 21 
వ వలువలు గంథముళా పువులు వంటకముక ఫల ' 

ముల్ జలంబు లిం, వలరంగం బాయకాదిజను ల | 

© ర్పణనేయ. కటామదృష్టి చే, 'వెలయంగం దోచి 

.._ నాండవని వీడక వేడుకనోడ స్కథ్యావలిం బు. 
 పంజిత్రమగు వారిజలోచన సా... 22 

చ పరగంగ దుస్ననేనుండు సభాసదులందలుజూడ FE 

. సో చాపి సరిభ వమొందంజేయ నిను భక్షి క్యు. . 

_ ఒతేంబుగం గృప్ల, మేడ న స్పరమపతివ్ర, తామణి . : 
కపారములై రోనరారుచేలముల్, కరుణ నొసంగి . 
స్ “కాచితివి కంసనిషూదన పాం. కి? 

"చ. కడువడిబాణజాలముల 7 ాసిలజేన నెడివానిమాచె ' . 

: బద చెడిదపుచ, క్రణారలను శమన జంపుదు. . . 

ఎనిన్నుంగాతున, నిగ్గడువిడు మర్దనా. (యనుచు విం .' 
న. "తగ న ల ల. యీడుగులు. జూపవే. . 
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చై, భిమతరాహవంబునను బెబ్బులులట్టులంబో రు 

నప్పు డా, భీముని గేలినేయుగతి పెందొడలా 
యముదెల్సి శొత్రుని౯ పోమిక6 గూాలంబేనీన 

 దయాగుణనీరధి పా... బరి 

చ. చలమున భీమమాగధులు చయ్యన కయ్యము జే 

య నయ్యెడ్య నృలము దొలంగి భిమునకు భం 

_గమురాంగ6 దృణంబుంజీప్పీ య్యా, చెలువ్రున శత్రు 

ని స్షునుముంజేసిన నీమహానీయలీల లిం,పలరలో 
నెన్న శ క్ట మె దయామృతనిరధి పా. 26 

చ. సమరథులక౯ా మహారథుల నై ర్యములక దగం 
గార్చి కౌరన్రల్, సమరమున౯ బెనంగొనంగ 
నే క్ర తనూజునకు న్నియంతవై, క్ర మమున శత్రు 

లక దునిమి 'రాజ్యముధర్మ జుం జీర్చీనట్టి నెయ్య 

ము గణియింపళక్య మె దయామృతనీరధి పొం, 

ఈ. పాండవ్రలంప కారవసభాస్థలికింజని దుష్టబుద్ధి 

మా ,ర్హాండసు కానువ ర్తులయి దర్చమునక్ ధృతీ 

రాష్త్రనూను లు] ద్దండత నిన్ను బట్టుకొనం . 

ల దారొ్క్కాన వారలు “నీతింజెంద బ్ర వోండమునిం 

డం దాల్చితి భయంకరరూవము హా... 28 
చ వనచరపీడితుండగుచు వారణనాథుండు "మేమో 
మెడ న్యాతనిమొటజు నాలకించి సురతండములచ్చె . 
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' దవాందిమాడణా, జని మకరికొాముహోో గ నిజ 

చ క్ర ముచే! బరిమార్చి యగ జేం, దు నిదోరవస్థ 

చొసేతిని తోయజలోచన . హా. జీ 

చ. కమలభవాండభాండములు 'శల్చననేయంగం 
చెంప ద్రుంప లో, కమునను నీవుదక్క- మటణీక 

: ర్తలు శని చాటి చెప్పు పే, దములు పురాణథ్ా' 

త్త ములు దద్దయు మోవదిగాన. నన్వ్యులకా మి. 

మ్ విడనాడి వేండంగలమే!కలనె నైనను పా, ..80' 

చ. కడిమి భవత్కథల్ నిననిశర్టములుకా భవదీయ 

శ్రీ ర్తనల్, నుడువనినోరు నిత్యము. నినుం బొడం. 
' “ గానని యట్టికన్ను లుం, బుడమిని బాడుభొంద' 

: లనంబోలునటం చని . మాటిమాటికిళా, తడబడ . 
. 'శేనుచాటెడ ముదంబున. నచ్యుత పా... 881 

చ సదనులబుద్ధి నిన్ను తృటిన న్ను తిం చేసినవాడు 

'సర్వసం, వ వదలనువెంది పావములం6 బాొయుచు 

ల 'నంచీతేపు పుణ్యుండౌచు నా, వదలను చెంద "కప్పుడు 

. ' శుభంబులచే మని తా. ముదంబునకా తుదిని 
= ఛవత్పదంబుం గను క కోయజలోచన పా శ 82 ॥ 

చ. నలినస ఖ్రుండు. తాను -నన్తనస్థితినొక్క ర్వ డయ్యుం ॥ 
|. జూడంగ్యా. ఇలళ్లరితంద్తాలైన శబ్తకర్తబ్లులల్ధుందు. 
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ననేకరూపుండై) యలశెడుభంగి ప్రాణినివహం౦ 

బులయందు ననేకమూ ర్తివై, వలయుచునుండు 

నీవు మునివేవ్య జనార్దన పౌ... 88 

. స్థేరనుతి మాపదాబ్దము లెదిక్క-నియెన్ను చు నిత్య 

ము కలె, వరౌడు శ్రీముపోవరమాగవతో త్తే 
జాయ | క వాని 

ముల న్ను తించి త,చ్చరణసరోజతిర్ల మనిశంబును 
(1 

గ లెద వేగ్యు-మోణి ముద్దురితవిము_క్తికై రిపు 

విచార రనూధివ పా... 84 

. కారణకార్య రూపముల గన్సశుసర్భము నీవ 

టందు నా,సారససంఛ వాదులును సత్యముగాం 

డెలియంగలేక నికాసాన భజంతు రట్టినినుసంస్తు 

తినెయఃగ నెంతవాండనో, సరజనాని కృష్ణ ఘన 

నీఠజలోచన షా... 85 

. పొలుస్రుగ మిపదాబ్దమునంబుట్టిన బిడ్డను వేడ్క. 

మోజు దాందలనుధ రిం చిశంకరుండుచా ల్పెశివా 

ఖస్టిను జి త్ర "పున్నలగె, బలజదళాతు, నీనుషిమ 

సన్ను తిసయి నశ కర్ణి మైన న్యాకొలందికిం దోంచి 

నట్టు నినుగోరినజించెద పా... ,. ౨౪6 

. కడుగుఢురంబులె యమృతకల్పములే కలు 

పావహంబు.లె యడ లెడు మోచరి త్, ము లహా 

ర్నిళల నిషినుచుండుబాడు తా, నిడువులం బొం 

I1__27 



418 _భ_క్షిరసళ తకసంవుటము 

.. -ద శెవ్వుడు నభీష్టసుఖంబులు గాంచి ధన్యుంజ్రైపుడ 

మిని 'భాగ్య్థవంతుండనం బొల్చెసంగుకాగద పా, 

అ . ఎకప్టనినాఫీయందు జనియించి విరించి వ ప్రపంచ 

మెల్ల చొ, నెన్ననిస తృ్కటాత.మునసృష్టియొనర్చు 

"నమ ఎ ర్హ్యకేటిక్, ఎవ్వడు మూలమైవెలయు. 
మర ల్చిక్ _రయయ్యె సృేనవ్విభునిన్నుణా 

- "ల్చైద నవార్ని శ లుక్ హారి సా... 88 

డ వింటిని మోచరి త త్రములువేడుకమిజంగ మిమ్ము 
.'జూడయాం గంటే | భవత్కే_.టాకుమున గణ్యము 
a వాబ్ధిం దాంటంగాల గంటిని దమ్మికంటి రిపు 
బం టకదేక ముకుంద కృష్ణ ము కంటికినై న 
-“నేమహిమ గాసంగ ళళ్యమె. పొ, =, 839 

ఉ "క్రీశ వ పద దృనాభ హరి కృష్ణ జనార్జన వాసు'జేవ ల ల 

. వ. జగన్ని వాస నరసింహ మురాంతక చక్ర, 

పణ శ్రవ్యాశనవైరి సార నరకాంతక వామ 
ట్. | 

'నాతార్డ Fons వా, శాశశయాన నన్దరుణ రంజి ” 

Pn 'అమలినళ కి కిచేత కములాధిప నిన్నెవంై నగాని. 
ల “జ్యూ,త్క_మలమునందునిల్సి' విపొతంబుగ పూజ. 

ల్ “లొనర్పువాయ న ;య్యమభటబాభలం బొరయ .. 
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కంత్యమునందు భవత్సదంబు స్కెద్దముగను 'వెందు 

నంచు మరిదల్పైడ మాధవ సా, EE) 

. ఉరగశయాన దేవ నురుపో తను కేశవ రుకి బ్ర 

మనో,హర నరమిత్ర, ని త్రకమలాహి తలోచేన 

నిర్వికల్ప భాసుర సనా హామశేత్ర మధునూదన 

క టభవోరి దేవ నిక, శరణమటరటుం గాను సను 

సర్వజగన్నుత సౌ. 42 

గురువ్రులయా-జ్ఞ మాజీ బుధకోటులమాటలుగేరి 

నిత్వముక్, బరులధనంబుగోరి పరభామల పాంత 

లం? జేరిదుష్ట్రు లె ల తిరగిడునూనవాథములు దిక్క- 

రి యంత్యమునందు? బావపమక్, శరనిధిలో సుం 

సుంగుదురు సత్యముసత్యము సా 48 

. పాయక నిన్ను సంతతము బ్రస్తతికేసి మాన 

నుండును, శ్రీ యుతుండై. సమ _స్తజననేవితుండైపొ౫ 

డొందు చుండు నారాయణ వాసుదేన కమలాధి 

ప శౌరి జగన్ని వాన ప,ద్దాయతచారునేత్ర, నర 
కాసురమర్గన మౌ. _ 44 

, కంటి భవత్సదాబ్దనులు కంటిని 'దేవరళంఖచక్ర, 

ముల్, కంటినియుప్తదంకగతలక్తిని గన్ను లకర్షో 

దీరంగాం గంటిని తావకీనవరశోస్తుభముక లలి 



420 ఛ_క్రిరసళతకసంపుటము 

ఫోర ర్ధస్వుండ్ర డముకొ, గంటిని నీదువాహానము: 

గంటీని మిమ్ముల పొం. 4 

చ. వతితజనావనుండవని పల్హలు నినొనియాడుచుం 

డు నే, నతిముదవుంద సంతతము నాశి శ్రీతకల్ప 
' 'మహీజ దేవకీ సుత చతురాననార్చిత నిశుద్దయ 

శ్లో జ్ఞ వలరక ణీనతీ, హితకరనూరినేనిత యహేన 
పరా క శ్రమ పొ, త్న్. 

చే, చవలుండ బున్టహీనుడను 'జారుండ చోఠుండం 

_ బాపకర్షుడక్కా గవటిని నన్నుంబ్రో బోచుటకుం గర 

వ్ర నీవనినమ్మియుంటి నో, తపసకహంకనేత ని 
 తంబును -పేడుకవిరాజ శ్రీరమా, ధివ ఖలమార 

a 'దేవనుత దీనదయాపర వ, 47 

చ. యదుకులసార్వభౌమ కమలాధిప ధిర డీనోరణ్య గో 
. పిశా, వృదయసరోజమి త, త్ర నవహృద్యఘనామల 

య గాత్ర, కంధిరాట్సదన ముకుంద కృష్ణ భవస 

న్నుతే సస్టగరల్ప నిన్ను సన మృదమునం గొల్లు 

చ, వపలనుణంబుెన్ని. తముపాటిజనంబులు నెంచి 

.. మూడర్యా ధరణిని లేరటంచు నిరతంబును బెద్ద 
ఎ లనిండే నేయంగా, వొరకొనుదుష్టమాననవు ' లద్ధో 
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పార్థసారథిళత కము. 421 

గతిపాలయి దూఃఖహూరితో, దరులయి కౌరవా 

ప్పిబడి తామునశింతురురు పా... 49 

పావనమైన మిాచరణపద్య మురం నము లో లు 

చున్న శాభానము పీన చె చె నెవనులప జ వసింయన 

బోవనేర్చు నే స్కా తావకదాసదాసులకు దాసుంస 

v8 నయ్యొద నన్ను బ్యోవవే, ,శ్రీవనితానునోహర వి 
గొ 

రించిభవార్చిత పా... ఫ్) 

పహాలకులిశాదిలత.ణ సమన్విత సాదన రోజ కృష 

యో, కలుములు శాక్పతంబులని కాయమునిత్య 

ముగాదలంచుం జూం చెలనీ ధ వనేషణాదికవి చేయ 

మతి న్లడుచంచలాత్తులో , తెలియక చేతనుండు 

రంగనేరాడు సా... గ్] 

అనుపమ ఫె గ్య ఏలళరణాగతవత్సల దేవదేవ స్కీ 

వెనసిన సత్కటాతే.మున నెవ్షనింజణాడవ్రు 'నెవ్వం 
జన ని, ననుంగానా డ్ జాడు సరకంబున నింది 
౬ ౧ ౬ 

తు వసీంచునం, చనయముచల్తు నామదిని 

నచ్వ్యుత కావ్రము పాం... ర్2 

. మురహర వాసుదేవన భవమోచన శౌరి జగన్ని 
వాస శ్రీ ధర ముచుకుందపాల ఖల డానవమర్షన 
శి రమాచునో నార వారే సవ్య కస్త, భవడంఘ) 
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యుగంబను తెవ్చ చేతనే,దు రితమవొబ్ధిదాం 'శుదను 
దుర్జనస ంహార షొ,,. లికి 

కమదనుయు క క్రియోగు లనిళంబుయమాదులచే 

"త్ర నాత్త కాయముల గృశింవంజేసి హృదయాం 
బుజవీళ ములందు నీపద్కాబ్బములిడి నిత్ళము క్షు 
అయి. సర్వము నీవనితలు రట్టిని, స్నమలినభ రి 

నేయగాలుతు నచ్యుత కావుము పా. ర్త. 

చ. 
_ చాఖి0్రి వంచాయు ధన స్రవము, రుటాా- 

.ఘనతరనిర్షళది ద్రివునికాయవధూజన నర్భగోశమై 

. కనదురుకంతెసంవిజిత కాండజదటు ర్త ర్మ స్రదవూర్ణ 

 నింబమై, దనరెడు నీదుచిందమును దద్దయు 
భ్ _కినమస్క_రింతు న్కా మన మలరంగ సంతీలేము 
మౌనిచయాన్విత పొ... ర్ర్గ్ 

పటుతరవిస్ఫులింగము లభంగమహత్న ఫళయాన 
లవ సృభొవటలమువో లె లె ది_క్లటులంబరష్షంగచారు 
ణప శ్రిజన్యలం, పటుండగుమేదినీసుతునిబట్టి థ్ 

_రాస్థలిం గవాల్చినట్టిమో, చటులసుదర్శనుబునకు 

జాగీలి మొ కెద పా... ర్గ్ర 

. అవులసువర ర్లరత్నక టకాంచితమై నురరాబనే సెన్టు 

మె సమదనీశాటవీరభ టసంచయకాననవీతిపో 
త్ర త మై యమ రెడుయుప్య దుజ్జ సజ్జ పలక రాజ్టగతోరు 
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గడాసుదండముక్ , బ్రమ మలర్ప సంతతము 

ప్రార్థనంజే దేసెద, పొ. 07 

చ భవదురువిక్ర కృముక్రమము వెఫికి నెక్యుల దో 

ర్యుగంబు'చే దివమునమస రంచుగతిం "దేజము 

మోాయణుచు బ బ"ణవృష్టిను 'క 'ద్లైవిజవిరి రో దిసంఘుముల 

దు ంచి విరించిను భాదిచేవసం, వ. గాం 

చునీదుఘునశారముగా ల ల్పైద వ ౬ 58 

చ. అతినిశితోజ జ్ఞ §ల న్నిజభ యంక ర రరావవినీలభార 

చే, నతులబలాతిలే ఇకనునుజాశేనక ంథవిలుంశన క్రి క్రి 

చమూ, చతురతనెన్ని కన్వడసిసంతశముకాసురవో 

3 నీయ మై టీతిపొ గడొందుయుప్పదసికికా బ్రణ 

విలైద పా. hi హం 

అధి దశావతారనూచకనము. ధు 

చ. జములజొచ్చిన౯ా శిఖరివాటునడాంగిన ము స్త 

లెరినక్కా బిలయునగూాడినకా వరులఖభితుము' వేదన 

రాఖభూతిమై;, యలరినం గానశేగిన దుశాశలచెం 
దిన హవానివైన ని, న్నలరుచుం గాలు నింక కలి 

కాకత్రివైనను పా, Pr 60 

చ. వనిగొనిపద సంభవుండు భారతి తోనిదురింపం జో. 

రుండై కనుగొని వేదముల్ గొనుచుం గంధినిజొ 
చ్చినగిమకాసురు, న్వెనుఫొని మానరూవమున 
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_ చెగమె .వానివధించి యాశ్ర్రతుల్, మునుకొని 
_. శ్రుహాకిచ్చి జగముల్ దగచ్రో, వచె పా... 61 

ర, 'మందులు'ేక్సి పాల్క_డలి “'యచిఘటమ్ముగ నుం 

దరాచలం, బందపుంగవ్వమెై యహికులాధివు 

.. తొడుగ చేనదానవుల్, పొందుగం దర్వోనంబు. 

ధిని భోరున న్యర్మిగ్తుంగం గూర మై, సుందరలీలం 
.. చాన్చిన యన్ “నవ్ హఛళి పా 62 

వ అలంాని యారసాతలము శ్రా మేవిమికంటిర 

_ క్కసు, న్ఫృలిమి వ గాహరూవమునంబట్టి, వఫించి 

" ధరాతలంబు “చెర వలరంగం బంటిమి6:ద సకలా 

: | మరు లెన్న 6౧గందాన్స్ లోకముల్, పలయంగ 

.. నేలునీమహిను నింతగజా హరి పా... 66 

శ. హరిమయ మప్రపంచముని యాజెద విచ్చటం. 
_ జాషమంచమకఈ జ జటచినం. గంబము నిగుల 

క జండతరో గ నృసింహమరా ర్త రివై; స్ఫురితనఖాళి 

/.. హీమకశిశు న్షిడింజీలిచి చాలునేలు నీ, చరిత 
" ములెన్నశక్ణమె విశాలయశోనిధి పాం. 64 
'ఉ, వేలుప్రుమూంకలందరిమి వేడుకతో బలి యీజ, 

గుత్త త్రయం, జేలంగనెంచి మూండడుగులింపుగం 

న గుట్టతవేండి. వానిం బె, 'తాళనుం జేర్చి తత్పదవి 

తథ తణమంద్రునకిచ్చినట్టినీ, లీలల లెక్కంబెట్టం . 

“గనుల రజమం స్ట లర పాం . 65 " 



పార్థ్యసారథళ తక ము, 425 

ఉ. కంటకులె నసారి ర వులకంధిము లీర్యదియొక్క_వో 

రులన్, 'బంటుతేనంబున న్దునిమి పాయక తద్వుధి 

రాపగమ్తులక౯, వెంటనె ఖై తృకమ్లు అలతి పుం 

దిటి-చి ఖార్తవాఖస్ధ చెం బంటవలంతిఫారమును 

బాకితివా భళి పా... 66 

చ. దినకరవంశేబుండనయి ధరతందాటక దు దుంచి గాత 

మాం, గననుబవి త్ర, జైని కరకంఠునివీష్టునుమూడి 

నీత్రనా, య్యనవరియుంచి కాననమునందుంజరించి 

_ వయోధిడాంటి రా, వణుని వధించి తీవె రఘువ 
ర్యుండవై హారి పాం... 67 

వ్ 

చ, అజహరు చెన్నా రనహాతాన్వయమందుజనించి 

యచ్వ్యు తా, గ్రృజొంచనమించి రేవతి కర్మసు వా 

ఆఅంచొనరించి సాఫన, వ్రజములుదాల్పీ యఘూరస 

దురంబున ముష్టికముఖ్య దుష్తులక, ఇ జబలినమి 

న్వధించి జగము ల్మ ననేయవె పా... 65 

చ. త్రివురనరుల్ దురంబుల సతివతి నొంపం 
బెద్దమూర్హివై, కసటమునం దదీయకులకాంత 
లనిష్టలుమాన్ని శైలజా ఢివునకు సాధనక్ర 

మముచెల్సి సురంబులు గాల్సినట్టినీ, విప్రలచరి 

త్రముల్ వినగ వింతగచా హరి పా... 69 

చ. కరముల శంఖచక్ర శరకార్తుకఖద్దము లుల్లసి లం 
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గాం దొరగమువై వడిన్నాలిచి దుష్ట ల బర్బరపా. 
_రనీకఘ్యూర్జరులను దు దుంచి ధర రృముధ రాస్టలినిల్బం . 

AN గలి మూ! కో గురుతరశీలజేవ 'నినుకోర. 
=. భజించెద పా.. 70. 

చవ, కడలింజరించి మందరము కవ్వము'గాభరియించి . 

పంటిని మై బుడమిధ రించి దై తృసుతుంబ్రా, బోచి. 

బలీంద్రునివంచి 'రాజులక౯ా చొడిచి దళాస్యుం. 

దంచ హలము న్లొని బుద్ధతమించి రట. > 
 యలశెడునిన్ను వయ చెద దయొమృతనీరథి ఫూ. 

ఉ. శ్రీరమణీశ యోగిజననేవిత పాదనరోజవాండరో 
1. హార సుమేరుధిర నిజదాసజనావన ఖీల దీనవుం. . 
_ “చార.  భుజంగరాణ్మృదులతల్ప జగ త్రి తమైక .. 
_ మోహనా, కార కృపాసము ద్ర హరి కలియ 

మర్లన పా. 7a 

దు పదములకోలు, టందియలు బంగరుదట్టికటీతటం: " 
| .. బునక్కా ఎదసిరికౌస్తుళ ంబటుతేనింపుగఫౌలతలం : 

- బునన్సృగీ, మదతిలకంబు నౌదలనుమంజులరత్న 
వ కిరిటమూని సున్న దనుగం బ్రో బోవ వె దయ దయా = 
" మృతనీరధి పాం, కి. 

చ. నివపమనీలబేవా. రజనీచరమర్షన గోపిశామనో 
హర ర నవనీతచోర వికచాంబుజనేత్ర జగన్నివా 



పార్థసారథిళశతకము. 47 

న ఫ్యా సురగుణజాల “హీవు మణిశోభితవారకి 
రీటకుండలా, భరణ విరోధిసంవారణ. . పాండవ 

పాలన పా... 74 

రంగు మెటుంగుదువ్షులువ రాజితరత్న విభవ 
ణంబు లుప్పొంగుచుండాల్సీ నీలమణిపోలిక 

మే న్విలసిల్ల శ్ర రమా, లింగన వై? భవంబలరుపీ 

లఘటిల్ల (౫ సస జంచి నీ, బంగరు పొదవద 

ములు బెగుగంయబూవవె పా, 75 
i 

వరద ముకుంద చక్రభర వాసవవందిత వాసుదే. 
వ వుం, చరధరణిధ రోద్ధర సనందనసంస్తుత వేద 

వేద్య శ్రీధర మురదై' త్య భంజన వతంగకులాధి 

వవాహ రాధికా, వర పరరచ్హు సంగతసువర్షని 

భూహణ పా... 76. 

| వొంతరబాములన్వైడలు లన గనుంగొన లేక 

జేలనై, వంతేలం ॥ వొందుచున్న నను వంచననేయ 

క్ర బో వుమంచు నే పంతకుం చేరినాండ నెడనే 

యక శ్సత్క ఎనతోడం గావవే, దంతురశాంతి 
దాంతిగుణభావా దయానిధి షా. 77 

. వంకజనాభ ఘూరభవపాశనిమోచన గోవవేవ... 

"సృేపూంకళయాన శౌరి సుజనావన చారుణవాస. 
వెం ద్ర నా ళంక్రరళంఖచ క్రధ రళంకరనంస్తుత దేవ. 
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దేవ న్కీ కంకితమైనదీకృతి రయంబునం క్లైకొను 
పొ. F us 

చ. అభ వుండ వంత రాత్తుండ ననాద్యుండ వార్య 
. పాలై కసత్కళా, విభవ్చుండ వప మేయుంగ వని. 

| శం వతమయతత్వబోధసా, నుభ వుండ వా ర్త 

_ బంధుండ వనుశ్రుతవీర్యుండ వై ననీవు నా, కభయ 

_ మొసంగి బ్రోవవె దయామృతనీరధి పా... 
6. నందసునందనందన సనందనవందన కంజచే త్ర నో 

వింద ముకుంద కేశవ త్రినిక్క మ కష్ణ నసరారి 

_నచ్చిద్కా నంద వురందారామురగణసుత సద్దుణ 
బృంద యిందిర్కా మందిర మానుకవ్యథల లు మా 

న్పంగదే. హరి పా, 80. 

వ, తఅుచుగ గోగణ వ్ర వ తనితాంతవ: తి స్థితుండౌ 

_ నృగుండు భూ, సురవరకగేప దీపితవచోపాతి దు 
య ర్భరనిర్జల ప్ర ప పొక్క సరటగతి న్వసింవంగని కాన 

. విమోచనుశేసి బ్రోచితే గుబుతుగ నీమహామ 
- హీమ కోవిదు లెన్నగ పాం. "8 
చ, గురుతుగ కంసదాసీయ సుకుబ్దపటీరసుగంధ బంధు 

"రా, గరుఘనసారలేవనము శె కొని సె కొనిరా 
“చి సుందర, స, స, రశరలీలంజేక్సి సరనంబగుకోరిక 

డ్ మోతసం, + భరితేను జేసినట్టినిను భః కిని 



పార్థసారథిశాతక ము, 429: 

చ.గురుముతితోంయగువేలుండటుకుల్ విడి కెండొ సంగా 

లో 

భుజించి ఖభాసనురతరమోతవ.,నంవదలు నోళిలంగా 

దయచేనీతె భళీ, కరమనుర క్లి భూమిసురకా 

మిను లన్న మొనంగ వారిన్నా  దరమున టొచు 
నీనెనరుదెల్పంగ శ్వ మె సాం, 9. 

. అదుదుగ “రాజనసనూయవు ఘమవ్వుడు చ మ్రైద్యుని 

మ_స్తకంబు పు, స్లైరమనుచ క శృభార నవలీల౭గద్రుం 

పంగ నెల్ల వారల, చెరుపడ సతేజమున్వెడలిజేర . 

దా నిను నీదుమాయ ' లె వ్వరలకునై నళక్యమె 

ద్రువంబుగ 'నెంచంగ సా... 34. 

విరివిగ గోవకామినుల వేణువుంబూని వినోదవం 
చవము, స్వరమృదుమాధురరవ వళస్ఫురి తొంగు 

లంచేసీ మోహన, స ,రసుఖ "శీలి? చల్లి సుకుమార 

ముల న్నిలసిల్లునీదుసుం, దర నురయంగం గోరితి 

ముదంబునం జూవవి పొ, .. రిక్. 

. విరటువురంబున నృదనవెదనకోర్వక కీచకుండు 
బి తరిదు దృువదావనీశదుపితస్తవయక్జనువే వెళ ను. 
గం శై కరువలివట్టి నీదయనుగాచె దె వధించి 
యళంబుగాంచి ద్రర్చరుండగు మాగధుకొదృణ 

ముభంగెని జీలిచె సా... 86. 

- మురియుచు దుర్శ దాంధమున మోనముగానక్ర 
దుష్ట చిత్తుంతై ,కురువతి పాండునందనులం గొరిచక్ర 
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వంచననేయ వానిసర్రగరమునంగాల్చి రాజ్యము 

" సుఖస్థీతి ధర్మ జుంజేలు'బెల్ల నీ, కరుణనుగాచె నీవు 

హివీగాంచల శక్యమె ' పాం, . 87. 

. మన్నులుదిన్న బిడ్డండని మాటికి నిన్ను యశోద ' 
"బల్కు బి ;ల్వన్నలు 'మక్కుచోరుండని | వేత 
లు వేవమరు అవ్వునేయం దా ర్కొన్న దవాస్తిష్రం 

 గెనని కొంచకగోవకుమారు లేన్న నీ చిన్నైలనిష్న 

చోద్యము వచింపగ శ క్వమె పొ, 88: 

. వరులను'వెండనంటి వ నలుక ములకోరుననుటి నీవ 

- న్యాదొరవనినమ్ధియుంటి నెటుదోంచక  వేదనం. 
గంటి, మేటిటే ,నరవనివెంటనంటి నిను వర్షననే 

,. యుచు వేడుకొంటి నామొజవినుమంటి ప్రోవు. 
_మనిమైక్కంగం గంటిని పా... న 89 - 

. నిరతము నిన్ను య్లాట్నుమహనీయుల. చెందదుపా 

ల తక్కవ, వ జం. బరయంగ నంచు 'బేవ భ్ వదంఘీ 9వ 

. యొహము లాత్త లోన సు;స్థిరముగ నమ్ధినాండ 

|. . ననుచిక్కులు బెట్టెగనేల పో వచేపరనుదేయాం 
లో 

బుధ వివాగపాలరథీ హరిహ... 90. 
. ఉడుతను "లేడిని౯ కరిని నూసరవెల్లి ని నొండచి 

లను, బడవరివ మీనికా బడుగుబాపని. .బరావ్రు 

. లహాని చాకినిక్కొ బుడుతేని' బాని'నెకొ గడకు : 



లీ 

fh 

పార్గసారధిశతకము.. 431 

బోయతయింతి నరణ్బుపౌ రుని; గడువడినేలు 

నీనెనరు గాంచంగవింతగు పా, 91 

దండముదండ మి ద్రిథర దండముదండము సాం 

డవావనా, దండముదండ మ ద్రినుత దండముదం ' 

డము చండవి క వ క్రమ, దండచపుదండ మబ్దధృత 

డముదండము భండ డనోత్సుకా, దండముదండ 

మార్యహిర్ దండముదండము పాొ.. 92 

. నీవదవద్మ నేవనము నీవదభ కు కులతోడి సఖ్యము౯ా 

నీవదపద్యముల్ వినుట సిపయిబుద్ధులు నాకొ 

సంగవే తావసకల్పభూజనిజదాసజనావన యింత 

కంకు సిం, కివగిది న్షణింపగలచే దె యవనవవ 

రము పా... 98 

. సురతతింజూడ నచ్చరలు సొంవలరించంగనాడం. 

గిన్నరుల్,  వరలయతాళసంగతుల వారక 
గానముబాడ భూసురుల్ , నరునను స్వ స్థివాచ 

కముల న్లణుతింపుచు వేడ్కరమ్లు నా, దురితము 
'లెల్లవీడం గృవతోడను (బోవ పా... 94 

. రవ్వలు చేసి గోకికలు రాయిడిం బెట్టంగం గావ 

నైతివా, చివృలొనర్పుదై త్యులకుం జెచ్చారనై 

క్యమొసంగవై తివా, కొవ్వునజాళ్ల టువిష్గీ జడిం 

. గొట్టిన క కృనినేలవై ఈ వైతివా, ఫువ్వులః బూజనే 

యునను బ్యోవనిజేమిర పొం. 05 
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డ్. ఒప్పులకుప్ప నీవ్చుముద మొక ఏంగనవ్పులకువ్చలోన . 

బృల్హ్టూవ్చగం జిల్వపాొన్పునను గొ సదులినోం బవ . 

లించి లోకముల్, తప్పక బ్రో బో,తువంచు విదీత్ర 

_ మగ నొజ్జలువెవ్చ నమ్మి య్ ,చొవ్వున గొల్పు 
నన్ను వయంజూడంగచే హారి. పొం? 06. 

చ. వరుండనుగానురార భవజాధలకోరువలేర నిన్ను. 
సు, స్థిరముగ నమ్మినార మదిదీనత మానువవౌర. 

. సామి నా,' మొటెవినవేర నేను నిను ముఖ్య 
“" ముగా వినుతింవనేర న,న్ఫారలను 7 'బెట్టమర. వరి 

_ ఫూర్శదయాంబుధి పా. . “౦7. 

వ గురుతేగ సత్యలోకమునకులా వానుమంతుని. 

5 సర్వలోకసం,. భరితునిగా. బలిక౯ా . జెలిమిబాయ. 
_ కృడ్రాణికి మానిరాట్బదం,బరయంగనర్క_జాధిపు 
న కామను గజ్బవదాధికారముక్ , నిరివిగం గలబ్దం. 

జేయ. .దొరవీవనివింటిని పా... =... ర్వ 

ఉ. కంటిని కుక్కి శీసతిని . గంటిని సా త్ర జతీవధూ 
. మణికా, గంటేనిశంబ రాంతేకుని గంటీన నీ (శ్రిబలభ 

(= ద ద్ర దెన్రునిక గంటినుపోంగనావతిని గండేని మి? 

' పోవార మంతేయు౯,. గంటినిరుమ్ము విరానెసరుం 
“ శారచంగం గంటిని పొ... ౨౨౩౦ 
చ శరణు. సకు స్పదేమాసంస్తులే సివ్యపదాంబుజద్వ 

"యా శరణు _ . కలిందజాతటి = విశాల, .వన్తాంతర 



పార్థసారథిశతకము. 488 

గోగణావన్యా శరణు వ జూంగనావదనసారస 
లో 

విస్ఫుటలోక బాంధవా, నొోరణు తుహోరహీరఘున 

సారయనోనిధి పా... 100 
చ. సరసిజనే త్రీ రారగుణపాగరలారను'రారిరారసుం 

దరఘునగా త్ర రార శుకనారదనన్ను త రారగో పిశా 
సురతవిచిత,రార వచయంజూవవచేనకలంచెచేరనా 

దురితముభావవేర భనదూరదయానిధి పొ... 

ఉ. ఆతవ మర్కు. డబ్దుండు హివమూాంశువు లంచిత 

వృష్టి వారిద్యవాతమయతళత్న పూర్వముగంభ్రాణుల 

కింపానరించినట్లని, ర్రేతుక జాయమానకరు ణేతుణ 

పం కుల బోవ వీవెగా, చాతవటంచు నమ్మితి 

యథావిఫిగా నిను సా... 102 

చ. జడుంచ శొఠుండ ధూ ప్రుండ నృళంసుండ దుష్తంం 
గం ఈ డడ = గనతి= కల వష డ కష్తుండన్దు6 తుం నతి ఘారకల్మ షుండ మూ 

థుండదుర్భవసాగరంబునక, బడలినబాడ నోవ 
తిత పాననయోవారియోయదూదవా, తడయక 

టోవవేయనుచు దండము బెట్టితి పా... 108 
ర 

6. మ క్కెద దేవీతనయ మై, స్కైదసంతత సవకావ 

న్యా మొొక్కె-ద దేవదేవ హరిమ్రైొ క్కద భావభ 

వారినేనిశా, మ క్కె-దరుక్షి ణీరమణమైొ చద 
సూ, 

సాత్రజితమనోవా రా 'మ్రుక్కెద కంససంవారణ 

మొ, కాద గావవె సా... 104 

I1_28 
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చ. జయజయ డేవదేన జ జలజాతేభ వార్చిత పాదవం 
_.కజూ జయజయ వామబేవ గోరజన్మముఖామర 

జాలసంస్తు తా, జయజయ వాసుబేవ ననసారసవ 
“త్ర త్రవికాలలోచనా, జయజయశార దా థ్ర సురసా. 
.. యశో నిధి పొ. 105 

వ్ వుడమిని 7 తాడెపల్లి కులముఖ్యు(డ నివ్రుడ పొ 

..నకాలురాయుండ భవదంకితమ్ధుగ ోశోత్సల 
a చంసకవృ త్తముల్ ముదం, బడర 5 రచించినాండను 
.. దయామతిగై కొని భన్యుంజేయ పే తడయకనం 

౧ చూమొక్కెదను దప్పకట్రావవె పొ... 106 
ఇ, నిరుషమకొస్తుభాభరణ నీరొదసీలకొరీర హోట'కాం 
“బర జగబేకవీర భవబంధవిమోచనళూర వాస 
FF సు “వొ్కొవరజ. ముకుంద కృష్ణ యదువల్లభ భహారియ.. 

్రోలసద్ధుత్సీ తిరవలిశేణిపట్టణపలీ గుణనీరధి 
పోల. 7, 
_ Cc మంగళ మిందిరాసహిత 'ముంజులనీరదనీలవిగ్ర వః 
న మంగళ మృభ్రకేశనుత మానితకాస్తుభహార 
ల. ఆ 'కెంధరా, మంగళ మార్యలోకహిత మూొనిజ 

న్నస్తుత సాదపంకజూ మంగళ మంచు నిన్నెపుడు 
మె మానుగాళ్చెన పొం. _108 

= హర్టసారథికతకము. 
॥ స 0 వూ ర్ల ము 

MI ... 



ర క, 
ఈ'రాజ శేఖరళతకము చంక సల మూాలికలథో 

రచింవంబడిన యు త్తమశగకణు. అది గచించినకని 

సత్యవోలు సోన ససుంజశకని. ఈయన నియోగి 

బ్యాహాణుడు, "వంకట రాయ నుం త్రిప్పు తు న. 

“క్ర రివగపరిలబసారమృదు ఎ రాకనే గగ” వేకసం 

హితీపరిచయు:ం౫కో” అను శోతేకవన్య భాగమువలన 
నీవి సంస్కృ 'ణాం ధ్రకావలయం దె గాక సంగీత 

విన యందు? వాడు నిప్రుణు:౫ని యమెటుంగనగును. 

కొలందిగ సతిపద్యములున్న ను యం త్త గుం విరా 

సీరాజగేఖగళేగోకము ఖ్ షన 'గకముటలోనొ చా (ఏ, 

నందు ( ' లుతగలపన్యునులు కొన్ని యంగ్యనియను 

ముతోశను గొన్ని 'ము వ్రసదర్డ HN వ్రాయంబ 

శియున్నవి. కవిత నినర్దల్ భారత్లో సతమ నునోహా 

రము గానున్నది. నుల శేఖరాళా భొ(యగులు "బిప్బిస నము 

కుందనూలయందలి యాక్షి క్ల స్త మోళతకమున 

87-వ వద్భామునం గలదు. 

వో. కృష్ణ త్వదీయ వదపంకజ పంజరాంత 

ద్వ్యావ మే విశతు మూననరాజనాంన8, 

ప్రాక్శావ యాణనమరయే కఫవాతష్మిత్తి "శః 
Uy 

కకాషరోధనవి శా స్మరణం వశే. 
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ఈశతకక ర్త ప్రకృతేము సజీవిగా నున్నాడు. 

ఈయన వచనకారదబరి లోనగు గ్రంథములు రచిం 

చను. కనిత మృదుమధురము. కవి కేతకనున సారె 
క ముద్దుగు లెడు లసత్క-_వి తామృదులతషముక్ : 

సుఖాథారలు చిల్కువల్కు-లను _దారవుభ_క్లీయు 

నాశొనంగ రారా యని 'వెప్పీషొనినటుల నీళ 

'తకమునందు మధురశైలియు భ_క్లిరసభానములు 
నీళ్వు రాన్ముగ్య గహామున గడించెనా యని శతకమునం. 

దలిపద్యములు, చదువునవుడు శోయక మానదు. 

| కవినివాసము గోదావరిమండలమునందలి యుస్పాడ 

కొ త్తప్లి యని తెలియుచున్నది. 

మేము. ప్రచురింపంబోను వు శతకసంవుటమునం దీ 

యు త్రమశతేశమును ముద్రించుకొనుట కవ'కాశనము. 

నొసంగి మాయుదస్టిముమునెడ సానుభూతింబూాపీన 
యీాశతకక ర్త రయెడం గృతజ్ఞులము. _ ఆధునికళతక 

వాజయమున నిట్టి విలువగలశతకములు ఇవాలత 

కువగా నున్న వనుట యత్వు క్లి కి కాంజూలదుగాన 

_ నీశతేకము నుతశ్సావాముతోో బ్ర బ,చురించినారము. 

. . ఇట్టు, 

_ శండయార్చేట }].  ” 

వెన టు a వావీ 'శామస
్వామిశాస్త్రులు 

| AY ్న 0? వ. . క 

_ 8.4.26. ( ee అండ్ సన్స్. న్స. 



రస స్తు, 

చక్యవోలు సోయనుందరకవికృళ స 

శీ రాజశేఖర శతకము, 
00 

ర్, శ్రీకర బానమానననగీః* సువ వతీముఖాబ్దశో 

సాక్షర సత్స)'భాకర కృ పిరసవ్రూరత నుంజోపా 

క్సుథా, శీకర వైరిఫీకర విశేషలనద్దుణరత్న పా 
లక్క త్నాకర సర్వలోకసముదారదయాకర రాజ 
బరా. | 

ఈ ఈస్ జగత్న్య్రకాళ నవుడిం (ృదిగీశ 'రీర"కాంతి 

సం, కాశ నిశేశ కాశ ధృత క్ గిరీశ భ'రాడిసర[ 

భూ తేశ నిశాటనాళ జగదీశ విలుంగితేకర 
పాశ గా, రీళ వియత్సు'కేశ ? సరమేశ కృపాకర 
రాజశేఖర. 

ఈ. రాజత ఛారుణీధర వి'రజిత భూూరీసువర్ల దుర్తస 
ద్రాజ సురారినాగమృగ'రాజ పదానతభ క యు 
క్షగో రాజ యశోజిళాబ్దసణి ర*జ సఖాంచిత 
చాజరాజ "రా, ర*జులాకెల్ల నీవెగద "ర జవ్ర శ్రి న్ఫీ 
కర రాజశేఖరా. న్ 

ఊఉ. తారగిరీం దృథామ ధృతతారకనామ సుర్కాద్రి, 
ధీమ సం, ఛూరితభ క్షకామ పరిపోషితచేవలలొ 

Eo 
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శ్వర రాజశేఖరా. 

భవలతికాలవి త్ర నతపానవిమోచననూ త సాం 

మ దానవ, వ్రారుణళక్రుఖీమ గజచానవచానని. రామ శేఖర", కారశిరస్థసోను కృతకామ మహే 
4 

| 
(UU స్టో ద్భవదిని బేశ్వ రాదినుతిపా గ్ర త్రినేత్ర గుణ ్రయోల్లసు ద్దు నననిదానచి శ్ర ఘనవుంగవవత్ర 

: వని త్రసత్క_ శ్రా, శ్రొవణవతీక్ష త్ర ఘనసార య 
శోభర రొజేఖ-రా, గ్. 

- అంగజగరభంగ క రద భ్రళుభాంగ విలోలన తపా, పొంగ నగాత్ర జాహృదయవనంకజభ ఖ్టంగ 
స ॥ యశో జలేంద్రసా, రంగ దయాంతరంగు జలరాళి 
- నిషంగ మహీళళాంగ శ్రీ వుంగవరాడ్డురంగ 

చు సరసిజజామ"లేండ్ర ముఖసన్ను త దివ లసచ్చరి ఖీ, కరదురితౌఘ-కానననికాయనినాళన వీతిపో  శ్ల్రగమ్రయసారగార్ర విలస్తరిమైోమీ ం. కళత్ర క్రి న్నరగణరాజమిత్ర వరనాకధునీథర “ఎరాజశేఖరా 
క్ 

చ హైతకనిఆఫిలాన సుకవీశ్వరపోవ మనోజ చేవ. 

_. ఘనపుణ్యగుణాకర రాజిక్తీఖురా, 6 
లీ | 

7 

ర గల్ oe మి సర తతపరిత్రోష దాసజనతాక్ళృతదోవ.. తని స వూక స్కు భృతఫణిరాబభూను. సరళేందుర్ల 
}. 
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రాంచితవంజు "న సుం, హృతగన్రవద్లరోప నతే 

హృదషరముందిర రజ గోలరా, 8 

చ. నురగిరిచావ సివ్యళనుళ్ తభ్రోగిశలావ సార్వ 
త్రీ కరవ; భీవల్లుగ్వ నో ఛదులగాననినారపుతేమాధు 

రి, ఛరసరిదంతగీ? మునిః "వాత భానురచిత్స ఏ 

వ సా వరసరసొనులావప. నిజణచాబనయాకర 

రాజశేషరా. 9 

ఉ, మంజులభో' కలోకకృతమానిత గానరసానుకూల 

స బ్రంజితశంజజ "దీక్ష పరాత్పర తత్వవ రా ర్యజాల 

ద, ద్భంజనపాటవాంచిత విసి "సంరకోటులన త్రి 
పూల స్క త్ఫుంజహ్న జ జప సీలు నగఛూరిక పాశేర 

రాజ మ్మ ౮. 10 

ఉ. పన్నగ రాజకంకణ వన్నజసావన భకియు కి 

సం వన్న నమ త్కనిం నభైవ సభని మోచన దేవ 

"తాధింప ట్పన్ను న్నైత ఫ్ ప్రోన్లసచ్చరణ సాగరతచూణ 

రమేశీబాణు యా, న్న జినా కిసంహరణ భవి 

కృపాగుణ "రొజు శేషు. ll 

వ, నిగవమునమూహఘోట బలనిద్దైశే "ఘోరనిశాట 

పొవహృ, దగనతరంగజీసము దకాండముదాన 

హచంద్రికాధ గ గగితదికాంత' రా శహీొమభథామ 

కిరిటు ప్రనన్న ఖేట Ea దృగరజకాద్రి కూట నగ 

రాజసు ాతేశ్ళర రాజుకేఖప దా 1a 
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మ తోలుతను విస్ను నాయకుని దోరంవుభ. క్ల దలం 

చి భారతీ లలనకు మ్రొక్కి లక్ష్మీం చేలంగుచు 
. నంజలించేసీ 'నెమ్మదికా, సలుకుచు సర్వమంగళను 

“గొల్చి పీతామపాం నెంచి యారమా, కలితు ను 
, లెంచి చేడు శతకం బొెనరీంచెద "ఇ" బజశీఖరా, . 

చ. వలనుగ రాజశాొ నియ నివానము పిమన. 

_గంబు బావముక? గలధనివైన నీక మరి కాన్కు. 
 లికేమి యొనంగువాండంగ్లి a న్నలరం నంజంవకోత్చ 

_ లనువమూవళుల న నృధుబిందుబృందముల్ , బిలుకం 

గయనార్చి నీ స్డెదం జేకొొను శీ కర రాజకేఖరా, 

ఈ, సాకు ముద్దుగు క్కెడు లసత్కవిళానృుదుల 

౨ త్వము న్సుఢా,భారలు జిల్కుదల్కు.ల నుదార 
: వుభ్య కియు నాళొసంగ గారా! రజా ది వాస! 

Fr 'నగరాజసు కాహృదయేళ సాహితీ, సారమెలర్ప 
..., నీమహిమ సన్నుతిచేనెద రాజకేఖరా. 15 

ము క్తవద్య, స్తచంపకను,.___ 

-. సరనకవీంద ద్రనన్ను తలసత్పదసారస సా సారసాొంబ"కొ, 
వరిమితబాషేఎవి క్రవునివారణ వారణడై దైత్యఖం. 

.. 'డనో, తృర కరలగ్న మేరుగిరికార్తుక శార్తుకస క్త క్ట 
౨ .భార్దవ్కీ వర వరబాణ చాణవాతేపావవు కాసుర 
. రాబెకేఖరా... Tn 16 
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. వలుమరు శొబ్లగంంభ నలు ఛావ్టుసు థారసబిందు 

బృందముల్ , బిలీకినరితి వాాగ్రచనచే సుకవిత్వ 

"మొనర్చ నేర్చియుజ్ఞ లభ వదీయ పాదనుతిసల్బని 

జనము జనమే మహీ, స్టలి నటుగాన నిట్రికృతి 
రీ జారీ డు a) 

సల్పెద శ్రీకర 'ం*జగేఖరా. 17 

జ్, నారదముఖ్యసన్నుతే సనాతన తావకసత్కథా 
సుభా, వారిడినంతేయుక్ దవిలి పానమునేయంగ 

నెవ్షండోవు ఫా, గీరథినీరముల్ గరు లొగి౯ 
మళకంబులు గో లుచుండవే, కూరిమి త్చప్పి 

మయుకా దులగగి త్ర సు కావర రాజేన". 18 

చ. తరికిట తాంధణాంకీణతత 'జ్లైణు తేద్ధిని అంతకు. 

చుం, తరి యని 'శాళనీలల మృదంగ; ఫమిడ్ధి 

మినిక్వణార్భటి౯, నరివవవధలీ' కుమా, కృమతే 

సల్పుచు. బొల్పగురితి శుషుసా హరి నిదె గీతి 
(0) 

సేతు భవదు త్రేమనానుము రజకేఖం". 19 

. కురువక మాధవీ నకుళ కుంద శిరీష లవంగ 
యాలకీ సరళలతా వితాన భర సారన పాటల 

జాల మాలతీ, గురుతర పారిజాత ననకోరక 

ఇారులతాంత చూజనుః, వరివృతరాజళావ్రమ 

ణి భాసరమందిర రాజశేఖరా. 20 

. బారు నమేరు నీవ వారిచందన నింబ కదంబ 



442 _ భక్రిరసళతకసంపుటము 

జంబు జం, బీర మధూక బ్ల్వ కరవీర తమాల 

రసాల సాల మం, దార మహోదముహీరువాని'తాన 
విరాజితరాజతా ది దినసరి బార శుభ్ర క, చార భవ 

సాగరనౌధర శావోళీఖరా. ల 

ఉ. సారస చక్రవాక విలసత్క_లవాంస జలాటకు 
క్కుటీ,వార్ వివర థీరసురవారవధూకుచలి ప 

చందనో, చార మృగీమదాతివరిథావనగంధిల 
వాఃప్రవూరకా, సారవరితరొవ స్యగిరిసన్మ ణీమం 
దిర రోజోఖరా. శీల 

చ, లలితమృ దంగ వా దనక లాతతనాదఘునుంఘు 

స మిక్ శ్రుతుల్, గలయుచు రంగుర్వక్షియును6 గ్రా 
. లలయోతతగితసాహితీ, కలనం జెలంగం బాదము 

| . ల గచ్జెలుకట్టి ప్రదోషళాండవం, ఖలర నొనర్పు | 

ఎ నట్టి, “త్రివుకాసురసంవార రాజోఖ"రా. m3 

చ, నిటలతేటాంజలి ప్రణతనీరజగర శిరకిరీటసం; ఘు 
: టితమసారనీలరువకాండమదాళిప సరంవరాంచితో 
.  దృటభవదీయ పాదనవపంకజయుగ్మము సర్వనంవ 
చల్  నటుకరలిలంకార్చు నిజభ కుల క : 

ఉ. సారయశోజిశాబ్దఘనసార తుషార. వటీర హీర . 
=. మం, దార కతోర తార దర కారక పౌరడ . 



శ్రీ రొజ కేఖరశతకము. 448. 

నారదా భళ్యకా సార మరాళ పోర శర శారఏ 
నారద శారదా సుభా, సార దయాకరా నినత 

OR సన్తుని శేఖర రాజ శేఖ' రొ, 95 

లలితకటాతువీతణకలావము వేం వలువొందు. 

మోమునకా గుబికెడు మందహోసన మది కోరి 
శిరస్థితేచం దృచం ద్రీ, కల్ గెలునయ.. నేనురీలం 
దులకీంవంగం దానకసవ్యదవ పృభ్కొ కలితకలాని 
లాస మెద గాంచెన శ్రొకర రాజకీఖ రా. 26. 

5, గ రనంగ నక్క) ముక శారదనార సమేతకను 

5 రస ఫొర గంథ వపాడింభ' గ్రా గా ron తాన 

నాం, ఇఖోరఠువా వల్ల ౪ mn రద్రర్రాగ్ర. న. BEAT “సక భావ | 

దీవనొ క చొర రత్మ, "వ. నిజదొసన (మారళరర 

'రాజశేఖరా. 97 

. నాంకవగంధసార ఘునసా న మృ్గమద' రెణుగం 
ధివ్తా మాంగనుపో తేరీయజని తొంచితశీతల 
వాతధూ౮ాతమిా, నాంపలాసశేలిజని బాయతం 
ర రృలఘుర ర బిందుబ్బం, దాంకితచేవాజ శో శ్రమని రాను 
యవి శ్రమ రాజ శేఖ రా, 28 

. నాయక తావశీనగళన నైల్యము సన న్మదనట్సబ భ్ర 
“మకా, చేయునటంచు + శాంకరి వానీరవంగ జంప 
కనాసవీవు నీకీయెడ నట్టి భా ంతిగల చేయనినవ( 
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చుం ైబ్రూణనాయకిక, జాయంగంజేర్చి ముద్దిడం 

గడంగెడు 9, నీ కర రాజశేఖరా. 29 

చ, కలువలదండేలు నలె నిగారంపుమిన్కుుల నీను 

“వీడలకొ గళమునం బూనినాండవని గౌరి రహీ 

_ నృరివోససూ క్షులక్, బలుకంగం గల్వదండ 

లనవచ్చును నీచిజబునవ్వువెన్నె ల్, గులుకునటం 

_ చుం బల్కెదవు నూర్తి దయాకర రాజళేఖరా,. 

చ, గళముననొవ్వు న బ్చెదంగకప్పమరాళిని చెప్ప 

గా మహో, జ్ఞ పలదరహోస మెల్లిడలం జల్గని నె. 

. న్నెలన్నిర్టుం గువ్చగాం జిలుకలువల్కులితి సుధం 

జిల్కగ" బల్కెడు గౌరిముద్దుప, ల్కులగమి 

_ యొస్సంగా మిగులగుల్కెడు శ్రి, 3 కరరాజశేఖరా. . 

4, కీర మయూర కోకిల శుకీ కలపోంస శకుంత కారి. 

శా, వార కలధ్వనుల్ గలిగి భాసీలుచుంజెడు 

పువ్వుంచోంట వి, స్తారవురాకృతాతిభవ తారక 

= _తావకసత్క్మ-థాసుథా; థారలు శ్రో/లువూట 

..... యు ముదంబిడు శ్రీకర రాజశేఖర 82 

: “చ, సుర లతిఫీతులై శరణుంజోచ్చిన వారల, నొదరిం. 

 చుచుల్కా మురహరుని న్వసుంధరను భూరినుహీ 

_ ధరమున న వోంబుధిక్ శర మరదంబు "చాపము 

న. నిషంగము గాల ధరించి యాజిలో నురవడిం 

"ద్రుంచి తార తి త్రివురోద్దకడై. కల కాజ సట? 



ఉ. 

నీ రాజ వేఖరశొతేకము. గేర్ 

చావకసం _స్తవార్షా లలితంబగు వాక్ళ: ఏలిక A 

ల్ ధనా, శావళు" ఖై కదరర్థమదశ లిన్ఫపాలుగ 

పాలునేతు రావ న వియదావగానలిల నచ్చిన 

పట్టున నింబభూజముకొ బొనిరి ముంచి నంచు 

నల బాలిసులట్లను ' రాజే, రె. 84 

రసనును గు రెటుంగం గల రమ్యుకనిత్వముః 

జూచి మెచ్చలే, ఉసహన 'మొంది గుందు న 

హవా! సువికత్వమొనర్చ లేడస్కుద్విసరము నేయు 
న్రియని వేకికి బాండితియుండుగాక యి్యివ్వాసుమ 

తీయందు నిందులకుం బాలగు నాతండు '*జ 

శేఖర. 8గ 

కొంజెమునెవ్చ. బంగితుయడయు కొండొక విద్య 

"నెజటుంగం డెంతయు, నొొండితనంబు "ముండు గడు 

మూార్గుం శనార్వి(డు సిండిపోను వీచుం డతిబు 

గహీనుం డగు సోవురి సత్కవినింద సేయుచో, 

సుండండు (గ్రందుమోందుల నహో రిప్పుభీకర 

రాజశేఖరం. 86 
పరులకు వి విద్యే ర్పుటకుం 'బెల్పడం థ్ొక్కెడం 

'వ్ప్చి "నినిం చా, మరుగ్నిడి తెల్పు ముత్సరుం డమా 

న్యుడు పల్కీ_నవ బ్కె-నిల్బంగా, దొర నియ్య, 

మాడుటేెక తూగును గుచ్చితుం. డట్టివాని కీ 
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ధరను బృతిష్ట "వేదుగద దాస సవరవ్రద రాజ 
చే రొ 87 

.ఉ. మానితగితరీతియును మందరమధ్యమళారకం 
బులుకొ, దాన వితొానసంగతులుం దాళగతుల్ 

 గడురంగుర క్రియల, గాదనివానిం గానము 
సుగంధవిహీనతం చెందునట్టి యా,సూన మపొ 

త్ర, దాననును సొంవువపింవ దు రాజెకీఖ'రా .88 

చ, మనమున నొక్కతీరు వలుమాటల పై కొకరీతి 
_ చేయంయబూ,నిన దొకదారిగా నిటుల నీతిదొలం 

న్ని మెలంగువారితో, జను. లతిమై త్రిసల్బుదోరు 

. సద్దుణధుర్యుని నిష్న్ర యోజకుం, డనుచును 

_ గంటంజూడ రహవాో!సుగుణాకర రాజశేఖ'రా 39 

జ, విరివిగ నోటం చా ననుభవించక దీనుల కిన్వన 
డ ట్ట్నా, డటీముణి భూమియందిడినయర్థ మనర్గ 

.. శమాం జువిరా తేదికా మరుగున జానయుండీ 
"  మధుముతీకముల్ దగంగగార్చు లేనెడాాబరులకుం. 

._ శెందురీతి నగుభవ్యుగుణాకర రాజశేఖరా. 40 
చ, సతతము యాచకావలికి సారధనంటిడుచో నడా .' 

. న్యుండౌ, చతురుడు తేకుణం బోసంగ సయ్యన. : 

ల్ లేదని తెల్పువాండె బల్క్ చతురతరుండు లేద 
“నంత జాలమునేయుచు నిచ్చురీతి సంతతమును 
5 ్రిషునాని యభిథానము గానము శాజుకేఖ్లరా! 



G. 

i 

G. 

. నరులు స్వచేహశోషణ మొనర్చిన దానినే ము శీ 

నీ శ్రీ నాజనేఖరశతకము. 447 

కోరికతో ధనాఢ్యుయిని కుత్పితు నల్పుని దుష్ట 
చిత్తునికా, జేరినవార లీప్పితము జెంది సుఖంపు 

వోనియగాంతు రా చారుసుకకా గ భాగవిలనన్మణ్ 

రాజము గల్లి వెల్టన౯, గార గపంగముకా Fe 

యంరసాడుని శ్రీకర రాజ జేఖ'రా. 42 

గల్లునం, చరయుదు రెంతవింత యవావో ! యవి 

చేకము వారినొంచు ని, ద్ధర నొకవుట్లె మిగు 

లందాడననేయంగ నంతమా త తేన ,య్బ్యరగ మణం 

గునే నతదయోదయ శ్రీకర రాజ ేసురా. 48 

భూతి శ కిరమంతటనుంటూని జటాజనవల్క_లాం 
గుండ నీతజలాతసాదుల వనీంచుచు వేషము 

బూను దాంభీకుం, జాతతభ క్రియు కృండగం నప 

రతత్వవరు న్వ లె౯్ మహా, భూతవలీ ! భవత్సేద 

ముం బొందునె శ్రీకర 'దాజజేఖరా. 44 

విమలతరవ ప్రబోధముగ వేదము శాస్త స్రవురాణ 
వుంజములో, గృనుమున నభ్యసించి యటం గర్శ్మ 

విమోహితుండ జనాళికిక్రా, శృామలాని బోధశే 
యుచును సత్పరతత్వము గానలేడు చా, నమరి 
యు దర్వి పాకరసమాననితై వడి రాజ 'కేఖరా. 

ధీరుడు భక్రికల్పి భవదీయకృ పావళుండాటకా_స్థ 
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ముక్కొ నోరి పఠించి సారమును గనారిమిమిాటు. 
గృహించి పమ్థుటక, ఛారుణి కర్ష కుం డెటుల 

ఫాన్యమునెంచి చోవలాలసంహతికొదూరమునేయు 

నట్టిగతింద్రోయును శాస్త్రము ౮” జశేఖరా. 46 
చ, అనికము భో లంతశాయము ౫ లనంతములై విలసిల్లు 

స్ర్రముల్, నునుజుల కాయువల్పము సమర్థత 

టిని ఘుసమగు కాస్త్రసారేము 

ను గైకొను ధన్వుండు నీదు సత్క్య్భవఃా, నన. 
. మున దు మంచవ ల. ఫ_క్టియుతాదర 'రాజ 

. "శరా, . . 47 

చ, శిరమువహించుం బువ్రగిలను జెల్వుగ ౫ నానీక యా 

_ సుగంధముళొ గురునుతితో గ్రహించు నధికుం 
డొ 'కంజెయ్యెడ సర్వశా,స్త స ములో ,దోరకోని శొం 

 బఠించుం గడుందోరవులిలం దదర్ధమాత్మలో, 
“నరసి సుఖంబు . నొంచెడుమువాత్తుం డొకం డిల 

. శాజేఖరా.. 48. 

చవ. హరియనుచు౯ా హారుం డనుచు నంబుజగర్భుం 

సు డటంచుం గొందణీ, వరుసను బల్కుచుకాబ చ్రికృతి = 

| బద్ధులు గావున జ్ఞానహీన్నులై, పురికొని' బాద. 
' / “మేంచెదరు మువ్యురి కన్వలమంలమా వరా, _ 

"త్వరు. ననిశారుం 1 గాం: చున టె తత్వన్వు సు శ్రీకర 
ప శాజకేఖరా నటు. 

. శ / | " | 

శీ ల + | 



చ, 

చ 

lL, 

రస్ 

శ్రి రాజశేఖరశతకము. 449 

హారియె హూరుండు శీథగోవ్రురాగుల లే ర్వ వు, 
టంచు వేదనుల్, మొనలవినుచుంగలా వినుచు 
మూఫత 'ఖభీవమునేయనేల దు, ర్భరమగునయ్య 
విద్య నెవవాప పరాత్చగతత్వ మూను స్కుస్థిర 
నులి దా నుఖంచును నుదీజనగానర రాజ 
శేఖ లా, 

50 

నను; పాణములుం దద ౦ది నువు మసంబు ప్రాణ ఏలం( దద్దయు ని ద్రీయ 
జాల మైకము, ననరంగంజోనీ భ్ క్షింగొని తావక రా a) జ) 

పాదసరోజచింతేనం, బున గడు'మోాద్మముందు 
ఘనవుణ్యు. డొనర్పిన సన్వఫర్మనుల్ ం బొనరంగ 
నీకొొనంగు చును బొందు భ వద్దతి జ ేఖరా, 

పాపన తావకాంఘి )యంగణగావనయ నర సూర్య 
న్ వ్ "వే కేవరునకా చమ్యు;టల సుగును గోవల 
శ బబోధ ఇేం బోన్రనెంతీయు నిరతి బొందునె 
చీకటి దీవవా గచేం గాఖ్రన సీదుభ క్షి గాన 

జగ ర) ఇ; ౧ 

గావలె శ్రీకర 'రాజక్మ్సేం-. ర్ల్లి 
వృతేములు బేవవూజ లువవానములుకొ బహు 
చానధర్మ ముల్, గ్రతువులు గర్ణయా త్రలును 
గన్హొాన పెదవురాణకా స్త్రయుల్, గుతుకముతో 
భవత్సదముం గోరిభజించు మవాత్తుం బోవ న్కీ 
యతులితభ' క్ల బోలవు దయాకర (శ్రీకఠ రాజ 
"నేలా. . Mer రత్రి 

I1__ 29 
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_ ఉ. అటలచోటనై నం బరీపాసపుమాటలనైన నీటు 
గాం బాటలనైన శతిలగాని బెటలనై నను మాటి 

మాటికీ, నోట్ను నీదునామము వినోదము'గా 
గొనిము_త్తిబోంటితోం గాటనుంలకా సుఖంతుర 

ట్ట నోత్రసుళావర రాజజేఖరా. రత 

F చ, . కలిబలిన్ క రచించు ఘనకల్త వముల్ వహీయించి 

. వెంగటళొ నిలిచి ( భజించుభ కు కులను నీదు కృష్ణా 

. రనవారిచేత న్కి రృలినులం “జేయుచుందునట 

_చూనక నూనుగనీనునట్టి గోవులు దమవత్సల 
న్వలెను భూరిదయాకర “రాజిెకీఖ'రా. ర్ర్ర్ 

- 4 చాళువిలాసవాసముఖసారససారమృదూ క్ల కమా 

“భుర్వీ. భారవిరాజమానరతిభావజభావజణ చాత్రు 
బాసివత్సీ.. శారభటీకటాహవనిళతాజనతావళు "లె 
_రంనుతోంతసం, సారము గోరి నిన్ను గనంజాలరే 

౯ మూధులు రాజశేఖరా. 5 

ఓ కాలగతుల్ దలంచి భవకల్బిత కార్యము లొం 

*. ౯.వీయు'  న్పతీ, లోలురుగాక శ్యోఢ మద లోభము 
“లైల్చ. నణంచి కల్మహో, నూరిన మాచరించి నను 

' బుద్ధివహించి భవర్చేదాష్టిభ, కాళులు . నిన్ను. 

లు వెందుదురు వో పర మేశోోర శాజకేఖరా. 57 
ఉ సౌరబకృపావలంబ బుభజాతవినీతపరీతథిలళా, డ్ 

“శ లంబ నిశాంతభ కినుతిలా లస నెరాదయు'కొంక 

ఖీ 



నీ శ్రి రాజశేఖరశత కము. గీర 

సు? కహా, రంబ త్ర నూలనాలా*న జతే ఘోర 

స సురారినీక కళ్చాడంప ఫవత్కాసల్ శుభవిడంబన 

లిశో9ర “రాజ కె నారా. 58 

చ.' సలలిత శావకాం స్రీజలజాతీయుగాం: చిత భక్ముం 

13 
డల్ల భ్యూర్సల | ననమర్త చాంధుల సుతుల్ వినవొ 

లండు తా ధజంచుశే కొొలంది గస లసొలమయణు 

కోమలపల్లవఖాదిమ త్తఫో, కిట చలవ వత్రవత్రము 

లొకించుక శ్రీకర రాజెక్లేఖ' ర సి 

చ, నరు శివేన ! సీదుఛభవనంబున క్ స్క న్స దయ్ణం 

బుస్సు సీర కనుతితో నో"నర్పి వననేవకు' క గ్రినరోంష 
Ma 

రొ శివా వర వరదా యటంను : ఎసుభో పం 

బధింవంగ దచంతపాణివముం, దిగముది'గాంచ "రెన్నం 

డును ధీర మే వాళోర్టర 5 రాజ నే ధ్ 60 

చ. ఆమితేః సర్పాల గ జామృతా పాలా స్ట శేషము | గుచి 

స్ప దీ, నివలతరంగ మూలికల పడుకనోడను 

దూంగు 5జవాం సము జల “ ఫొకీసుని వెస న్స 

గమేశగర 'వొజ ేఖ'రా. 61 
చ. హర త్రివురాసురాంతేక దయాకర నూలి కపా 

_ లనూలిక్కా ధర గిరిజావతీ యని సదా నుతి 
లెస్సడు భ క్షకోటిపా, దరజము మచ్చిరంబు 
నను డాలు నకేగకుండంచు జంకి కిం, 'కరలకుం 
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'దెల్చుచుండునట కాలుడు శ్రీకర రాజ కేఖరా, 

ఈ. శంకర భ _క్రమానసవశంకర దుష్టనిశాటయాట 

న్యా శంకర శంఖ సంక్షరుహా చ శ్ర హాలాంకుశ 

వాపముఖస్టిలే, ఖాంకిత తానకాం, ర ఘ్రియుగ మ మా 

దరలీల భజించునట్టి నీ, కింకరుం జేర రల్ల యను 
'కింకరు లీశ్వుర రాజశేఖరా. 68 

ఊఉ సారెకు ధీరులె సుగుణ సారతమిలు ఛవత్క. 

థాసుథా, థఛారలుం గోలుచుకా చరణ దాస్య 

. ము సల్ప్చిడువారి వారినిళొ జేరినవారి చారి. 

కిని జేరకుం డంచు యముండు'దూతలకొ దూరు 

= చుం బల్కుచుండు భనదూర దయాకర రాజ. 
శేఖర . 64 

ఊఉ, వారక సత్యిదూరుల నివారితదర్శులం గర్తుబా 

_. ఖాహర్యలకా ఘోరుల బ్ర బ్రస్గాభూతకుల గోఘ్న 

ల దుష్టుల దుర ర చాంధులక;పారినిండేరు వోరిదరి 

=. వారిని సాకు రాజీ చీరలాం జూరులం బంచు 

కాలు డనిశంబు పరాత్సర రాజశీఖరా. ర్ 

64, లాలితభర, నిరి రి తవిలాసభ వన నృణిమందిరస్థఘం,టా 

_ లపితధ్వనుల్. శ్పతివిడంబనగా వినుచున్న వా 
రల, శ్యాల '-లులాయకంఠపరికల్పితభూరిత . 

! వ. ॥ రో గ్రభంటిః కొ జాలనినాదముల్ వినరు సారగు 



నీ (రా జశేఖరశ తకము. 4583 

చ. లలిభవదు _తృమాంగపరిలంసితదివ్యజటానటద్దునీ 

కలి కలితతరంగ ఘుంఘుమిణేక్ష మ మ నినాదము నాలకీం 

చువా గలును యము లవోంగణవిరాజితవై గ 

రణీతరంగవమూ, అల గలనై నంగాంచరు కలాకలి 

తాదర శాజశేఖరా. (7 

పొశట "హేమచౌర్టము? పావక తీరభుజంగషా 

ఫకికా గకులు నీదునావుఘునకీ రృనములీ, ముథు 

పానపాపకిం పాకకుణారథార లఘభింజన నీదు 

కథాభివర్ల నల్,  సఫొనువాగు దువ్మూతేము 

సెందరు శ్రీ కర రాజశేఖర. 68 

డ్, పట్టత నీవ సచాబ్దములు ఫావుకటీల సమ ససౌఖ్వి 

fli 

wed 

ముల్, ము(ితి జన కర్త! భనమ్హమోచన  సీదువబా 

భఇలాషినై, 'మట్టితి | "లోఛమోవామదవమత్సరరో 
we ఇ=+! 

షనికాయ మి "త్తణిలా న గొట్టితి సర్వపొవముల 

గోత్ర సుణావర రాజేేఖరా. 69 

ME విడిచేతి కర సంచయము ప్రళడి నీదువచార్చణం 

బుగాం గడచితి వూర్వజన్మళ్చతకల్మ్క మవారిధిళత్రు 

వర్తముక్ చొడిచచితి బ్ఞూనచం ద్రి కను బూని మదం 

నమమంత వింతగా దుడివేతి మేరుజాపధర 

దుర్ణనభీకర రాజశేఖర. 70 

చ. జగమున జీవకోటి శతేజాతులనోొంది నరత్వో 

మూను మూనుగ నట వివ్రబ నృముగొనున్సవా 
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వుణముచేత కా స్తియై, తగియును ని న్లన నది 

ని దల్బక తా విడుచు న్భగయత్నవా, సగతసు 

భారసమ్మున' లంద _త్హ్వము శ్రీకర జలం. 

సురలు "నిశాచకు ల్లలిసీ నూ బెటిలుదుగ 

వార్ధి ముంధరగిరిచే వుథింనంగ నుదారవాలో 

వాలీ ముద్భనించి య త్తే తటి జగముల్ గలంచు 

_నెడ దానిని నీగళినుంద నిల్చి శొం,కరతేను నుజ్జ 

గంబులను గాచితి వీళ గర రాజేఖగా, గ్ 

కంజజముఖస్టి భేచరనికాయ మట న్నాజియించి 

మించి మృత్యుంజయ ! 'లేనమోస్తు భవతోయ 

_ ధినాధర! కేనమోస్తు స్సదృ దంజక! "శ్ర నమోస్తు 

. నగశాజసుతాధిప (శ్రే నమా పటం, చంజలిజేసీ 

వర్కె నిజయాకర శ్రీ కర శాజకేఖర'. 8. 

, పరమమునీం ద్రచేవగణపన్న గఖేచక సిద్ధసాధ్య! 
న్నరగరుజో రేగావిగణనాథపరీవృళ రోజుకా డి 

_ నుం,దిరమణినింహాపీ పెళయుత _ధీరలసన, వ్యృదులాం 

కస కృస, ద్దరివరకన్యకారచితగి తరసా దర రె. 

Es సాశెలుమేళవించి విలసన్మణివీణలునవూని. తుంబు 

ఈం, డారయ నారదుండును లయాంచితసంగతి. 
. * శీతసాహీత్కీ సారముగా భవత్కథలు సారెకు 

గాన మొనర్చి తత్సుథా, ఛారలు గ్రైలుచుం 

మట దురు సదా జగదీశ్వర రాజకేఖరా... 75 



గ్లో 
గి బ్య టు. ౮ ఇ (గాజు శ ఈష తకము, 495 

చ. వితగ కృ పావలో॥ కససుపచిలసద్దరహాసచంద్ర ద్రికల్ 
గుతుక మొనర్చి సేవకచథోర ముల న్విపసిల్లం 

'చేయుగకొ  సశననము సర ర వాక్కు లితవాతురి 

మూయ సర్పమంగ ౪ గ ససరసో కల స్రునమ్ము 
క న 4) 

జాత్చదు శ్రీకర రాజ నెను న", 76 

చ. కరముణికంకణధ్య్షనులు గ్రాల సలీలసువర్ష వండ 
ఇవాామరమున వీచు, నటరి మంజుల వగ న్నే 

నాచమత్కృతుల్ ,సగసహీా దేశములు ? నస్పం 

Ne బల్బు నిజాంకస కాం, కెడినిం గటాతవీతు 
ha 

లను గాంచు నయాక్రర i వేగు ర ఖ్ “గల్లా 

gh న 

చ, ప్రసవ చిపన్న రన్న భుయసుంటల్నస్రూయ నుడా 

నైట న కను వుజవ్బెబిరముకా గన ను గొన్సు 

ను చవాగివఖామొనథ రహీంచు నకల గ్నృటేం 

చు గడు Sug టుంగవ రాడంరంగ " గ. ంరరన్ 

గజం డి సొర కొన ంజస్ఫు శ్రీకర రజ వేఖరా, 
చ. అగయయం నొక్క ౧౫౪ నుచ్చణ సేయు నితొం 

KOE గ్ స్కుస్తరమతి | ముం ముఖ్యులగు దేవశలం 
చా చెలంగు సరషణా , యురియునుం ణావికాం 

ఘ్సులను బూజలొగర్చిన సె సేవకొల్' భవ, ద్రిరినిన 
సీంచు టబ్బురమె డిన థునీథ సగ రాజశేఖ రా. 79 
కములు నీవ వదార్చనముః గన్నులు తావకది 

వ్యమూర్హి నుస్టిరనుతి నీకఖామృతము జేహా 
క ox 
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ము నీదగునేవ జిహ్వా సాదరముగ నీదుకీ ర్రనలు 
తృభ్రయు వీనులు నీచరిత శ్రలకానిరతముగోరు నిర 

రధునీధర శ్రీకర రాదోశే శఖర క్ 

చల్లనినీక్ళ పారసము సారెకు గసహాటీమివిరాణు 

_ = నావయిక జల్లిన జాలు వూర్వభవన సంచితకల్త 

- వకావసంచయం, బెల్లనడంచెద న్ల న ఫతినహీనభవ 
త్పదభ కి 8 వీజముల్, జల్లుచు సారు బం పెదను 

సారదయాకర కాజ జశేఖరా. a 

యమం, శ్ర త తరణి మేం దరింతునుగదా దురితామిత 
- ధారిరాల్న సన తినిహాసౌఖ్య "మొందుటకు నాను 

ది నందియ es తినో, సతతదయానిధి! నుక 
విసన్నిధి శ్రీ శ్రీకర శాజకేఖరా. 82 

. శంకర సర్వసంవద లొసంగుము సంతస”మొంది 

శాోంక్రరీ, వంకజగంధి దా నిడు నపారకృపావతి 
. నెల్లవిద్యల౯ గొంకక నట్టి వేడుకను గోరిక లీర్రిక్ట 

లెత మిము ని శంక భజించుచుందు నిక సాధు 
జనాన్షర రాజుికేఖరా, ౨౦. 

| చేడుకీనై న చాడింబడి వేదననై న 5 ముముతుపా 
- లితోం: గూడికనైన భ క్రిం గొని కొల్పుచునై న 
. తపన్సమాధులక,. నీడకనై న శంకరవవి, శత్రనరిః త్ర 



న శీరాజశేఖరళతకము. 457 

యటంచు. జేరొ_నక దో డిం వారికౌదున్ర 

కుతూహల మేదుర రాజశేఖర, 84 

+ అఇహపరసాఖ్యదాయకుండ వీచె యటంచు సదా 

ముదంబునకా, రహిని ఛవత్పదాబ్దములు గంజన 

మణ భజించి సమృదా, నహమగు సకథ్రాన్సు 

తము వారక (సో బ్ర సుఖంచుచుంటి న, నవా 
లో 

మును దత్చుఖంబుగాను నాంఛను శ్రీః కణ గ్రా, 

. దీనతేలేని జీవనము దివ్యకళామయ మైన నీ స్వర ERS 
నము వూర్వజన్మభ వతారక తావక సత్క_ఖాసు థా 

పానము నిచ్చట న్దుది భవద్దతికి ననువేళ వేన 
నల్, గాని నిరామయత్వ సుసలన్వ తి చంకన 

రాజశేఖరా. 86 

భాసురతావ శాం ఘన రవంజకపంజరముధథస్టన 

ర్గాం "వేనెద న్ మామకవశీకృతనప* నస 

“రాజకీరముకొ, శారసకఫాదిరోగములు వారక 
కుత్తుకనొత్తు వెళ న్యా యానమువేత నీస రణ 

యాకుటు "లీశ్వోర ! ! రాజకేఖు'రా. 87 

సరసుంజెలుంగు సత్క_వనసాొరము సారెకు సార 

సోదరో, త్మ_రనముకరందమానుట కుజారమధు 

వ్ర త "మొన్నుగాక ద ర్లురము సమర్థమౌానె భవ.. 
షూ! ధరాధరకన్య్థకానర సరనీతగాంచుకా. 

న్వరససారసుథాదర "రాజ శేఖ రా. 88 
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చ, మదయుతుండ స్టురాగ్రృవుుండ మందుండ నై నైనను 
సర్వవై భవా, 'సృదమసు నీవదదయము భావన 

_ నేయుచు నున్నవాండనో, సదయగుణాంబుధీ ! 
 దురితసంసుముడంచి సమ _స్తసాఖ్యసంంవదల న నొసం 

గుమోన్ర పరిశుభ్ర గంణాకర రాజశేఖరా. 80 
కాళ బిళావారీ హన శాఫి కమాచి ముఖారి. 

. నాట భూ, పాల మఠాణ బేగడయు భె రవితోడి 
వఠాళులకొ శ్రుతుల్, మేళనచేసీ తాల్లరంగ మెం. 

డుగనీవయి సక్క్ఫేతుల్ సచా,బాలినిరంగు ర క్రిం 

దగ బాడుదు శ్రీకర 'రాజశేఖరా, 

. సరసక్షేలాకలాప విలసత్కవివర్ష వ్టిమహద్విలాస: 
“సుం, దర కరుళారసార్ష/సన సముదారకటాత్ష భృదీ 
_ ఈణాతి భా, సురముఖమందవోస పరిశోభితవా 
య. ర వి రాజమానస, ద్వరగృహ వాకతిప్పపుర 
బాస! మహే బాళ ర రాజశేఖరా,. 91 
గురుతరభ క్రి కి భో క్షజనకోటి నితొంతము నేవ 

_ సల్బంగాం బరమకృపామతి౯ా దగుళుభంబు' 
= లొసంగి యఖీష్టసంపదల్, గురియుచు బార్వతీ 

వతినిం గాడి సుఖంచుచు  వాకలిప్పమం,దిరమున 

నిల్చి పొల్పు నగధిర నుెహొ వాళ్వర రాజశేఖరా, 
. ఘనుం డతినీచుంజేం మెలంగళా ఫఘనమంతదొలం: 
గు నీచు డా ఘనునెడ బాయకున్కి- నవభూఘన 
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మొందు నిజంబు నావచ్చేతను శిల లెన్ని యో జల 
థిదాంటును సూత్రము సూనరాబితోం బనువడి 

యు తేమాంగమున 'ఫొసీలు శీకర రాజజేఖరా. ఎం WU 

శత్రవః దొలంగి దుర్రతులం దూగి వధూజన 
మోహ మద్యము, డ్రాని వ్రమత్తుండాట విత 

తంబగు సంసరణాటవికా సదా, 'తొ వసీయించు 

మూధుండు కదర్యజరామృ గరాజుచేతం గోోల్పో 
వుపెలుంగ లేడు నతభూూరికృపాకర రాజశేఖర. 

- కతధృతివాసవాదుల కసాధ్యము నీదుముహత్వో 
మెన్న్ర దు, రృతులకు మూ కశ మనువమూట లీ 

కేల భవన్ను తి౯ బవ్సిత్రత సరిగా దలంచెద 

సుభారసమానుటచ సురల" గుళ్, వ్ర తతి6 బని 

శో, మాటగని భ_క్షజనాదర రాజసేఖరా, 95 

. జనకుండ వీవె గొంకర నిజంబు థురాధరరాజన్నురతి, 

ము జనని క్ర రెణదంపతులు సారకృపామతులెన 
మిోారు సెం, చిన తనయుండనాట నుతిచేనీలి. 

తవ్వులు గాచి పోచి భూజననుత భ_క్రిము కుల 
నొసంగుండు శ్రికర రాజేషురా. 96 

- సురుచిరసత్యవోలుకులజుండను వేంకటరాయవు. 
(త్రుండళా ధరణిని సుందరా హ్యోయుండట దద్దయు. 

మం త్రివరుండ థాంక్షరీ వరపరిలబ్ధసారమృదు. 
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వాక్కలితాతతగితసాహిత్తీవరచయుండకొ భవ 
చ్చరణభ కు నుండ. శ్రీ కర రాజ శేఖరా. 0౮7. 

ఈ. సమ్తుతిమోట, నీశతకసారము గోరి పఠించుచున్న 

వా రిమ్మహి వస్తు వావహానమణీఛధ రారమణీయ 
భోగభా? గ్యమ్థులనొంది పాందికల నారవితొార 

_._కముళొ సుఖించి నిక్కమ్ముగం బుత్రే పొత్తు లను 
: గాంత్రు మహాళ్యర రాజశేఖర 98 

ఉ. మంగిశమందు సూనిజనమానితపాదసరోజ నీ 
కిదే మంగళమందుం గావ్యరసమార్దవగీతవిలోల 

._ నీకిచే, మంగళమందు చారుతరమంజులసత్యసు 
భావ నీకిదే మంగళమందు సాధుజనమానససం 

వర రాజేీఖరా.. 99 

చ హర గిరిబామనోవార సురా ద్రిశోరాన మెహీళ 
సాంబ ళం, కర పరమేశ్వరా “సరళకంధర భూత. 

పతీ మవానటా, సురగిరిచావ భూతిధర శూలి. 
గిరీశ భవా మహేళ్వరా, వురహర 'బేవచేవ వరి. 
. వూక్ల దయాకర రాజుశేఖరా. 100 

శ్రీ రాలేసరోతకము సుపూర్లము.. 
TTT 



క్స్ బ్రి క్రమ 
ట్ర కృవ్న లలల బెల్పు నిశతకము మాతం g గారి 

చిరకాలమిత్రు, లును విజయనగర సంస్థా నాస్థ్రానవండి 

తులు నగు శ్రీమా౯ా ముడుం చె వేంకట గరామన్ననిం 
ర్త 

పోఛార్యు సార్టిమిగారిచే రచింవంబడినది. వీరు సజీ 

ను-లె విజయనగరమునంచే యుంటున్నారు. శ్రీకూ 

రృముదగ్ధజ వంశ థా-రానదీతీరస్థమగు అచ్యుతపురి 

వీరిజన స్థానము, ఈ వునోహారనుగు శతకమును 

శతకసంపుటమునం జేర్చుటకు వీరు అనుజ్ఞ దయచేసీ 

నందులకు కృతజ్ఞులము 
రూ 

ఇట్లు, 
తండయా'ర్చేట ( భ్ 

om) జో 

16-426. శీ అండ్ సన్స్, 





5. 
7 ౦ గళ శతేక్ర ము, 

——— ee 

నీ. శ్రీరుకి ణీదేవి చెలులతోం గనార్చుండి 
ముచ్చటింపుచుచుండ వచ్చినీవ్ర 

సడియుడివి సరవి సన్న జేసి కనులు 

మూసిన ముదితీయు మునసిమునీనగి 

చేతులందడిమి నెచ్చెలులార గొవర్థ 

నాచల కవణకిణాంక కఠిన 

తీరము లివి కఠినస్టలుల కే తగునన 
నీ నవుషగనుంగాని నెలంతలు సన 

గీ. నెనె నిజమని చనుమెట్టలంట నీదు 

చాతురి నుతింవ మాబోటిజనుల కెటుల 

నలవియగునని నీకు బోవో రొన చు 

నితఛవతృవ్ల రంగేళ పెషకృవ్ల. 

సే అడుగు హొరంౌల్ల జడజాతముల కిచ్చి 

జంఘుల నొంపుల శాలగర్భ 
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ములనింపి తోడలసొంపు లనంటుల కోసంగి 

కాను డాలె్టలి జడకానికిచ్చి 
బావాంల నిగ్లు నిబ్బర మెల్ల మన్నుమో 

నెడు ద్విజివ్వ్వానకిచ్చి జిగిమొగంబు 

సొగసు గురు ద్రోహి యగువానికొసఃగి మై 

ఇవాయ వయోూనాహ సమితికిచ్చి | 

గీ, యిది తెలియంబో చెనరికని మదిం దలంతోొ 

తగదుసుని నన్ను6 గావక తక్కిలేని 

రవ్వునేయుదు నిది గట్టి రచ్చంబెట్ట 

॥ న్ రంగేశ En పక్ళృస్ల. 

నీ నెరవికిసరులు నీకురులు బక్టునుగద 
౧. ముణికిరీటమున నీను _స్పకంబు . 

తా కట్టిబడియెగడ రతనపుంబాహాం 
వురులు సీజిగి భావహువ్రులనుగబుం 

గదనీ 'వెడందతొమ్మం గమలామవ+బేవి 

యా క్ర మించెనుగ ద యవనిధరము 

సుధ వే "జెన్మని సురలు నీవీవు : 

'మోపిరిగద యంత చపల. 

ని వకట యిటువంటి నీన్ను “వేదాంతములు స్వ 

_తంత్రుండ. వటంచుం బలికిన డారిజాడ 

ణ్ సీత... క. నర్ధథసంబు. గనపడూ: నయ్యదూకు, 
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ein చల్ల నితానులు చల్లు మేల 'లైమొ 

గ్రలదండ లురమునం గమ మి విరియ 

సుమని వాసనల్' గ్రృమ్ము సులావీవి 
రులసాంపు నదె సంపు లలరింవ 

ధగధగమనీవి జిగి గొను నూనూగు 

మోస మత్తరువూంత మెఅుంగనిన 

నున్చుగన్సడ దువ్వ జున్నను 'లెెడలి ము 
త్య్వంపుచౌకట్లడా లలవరింప 

గీ, బల్కు-సుంబాసహసూారంగు నిబ్బరపురంగు 

లీను సన్న ంవుదున్షల( బూని నీవ్రు 

నఖులతోం ౫డీ క్రీడించు జూడం దలంతు, వీత, 

. మాతల్లి వైదర్భి మమత వీగుణాగకా 

ములు బలుమారు బుధులవలన సి 

ని దినదినమునకు మదనుని వెతలను 

గని నీదుభావముల్ గాంచి నదిని 

సొాగసున కుప్ఫూంగి సొక్కుచు మాటికి 

యక్క చుం చాలినిం డక్కు_చు నవా 

వో యిట్టి ప్రా పశుం డబ్బునా నావంటి 

నెలత గు గన్నీ రొలుకుచు 
గి, నెచ్చెలులడై న పన్చక నిజశరీర 

మెల్ల జిక్క_గ నిలువెల్ల వెల్లబాశ. 

నెంత మోహనమూర్షివోయె బు గమయ్య,వీతభ, 
I1___80 

ew 
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న గందంపు మెవూంత: గవిసీ జాలొ_ను లేత 
ఇెన్తుటలేమొకో చెలియ కివుడు 

కమ్ము కెమెర పీన గృమం గందినరూపు 
'నుపట్టు చేమొకో కాంత కీవుడు 

అవరంజునేర చాయ లడౌెరెడు వేడిని 
వెలిమారు టమొకో చెలంది కిభ పుడు 

కాటుక కన్నీటం గరగి జూరినలేట 
చూవట్టు నేమొకో సుదతి కిపుడు 

గీ. అన్నిటికి నేడు 'చలులార చిన్నవోయె 
ననుచు నాసామి నిను మనముందు. దలంచి 

“ కుందు రుకి కి ణింగని జాలిగానిరి "చెలులు, వీతభవ, 
| వెలిదమ్మిపూ"రేకు శెలిడాలుగల వాలు 

గనుదోయి చేనిద గాంచమర క 
మృదులశేతకుత్ర త సదృళమా 'ెప్పును. 

హంసతూలిక సజ్జ లంటమర॥౫ చె 
నిండుచందురునిపై  దండెత్తు నెమోాను 
_మృగనాభితిలకంబు సొగసు ౩ మరణ. 

తేజ. చకచకల్ చాటు చక్కనికురుల్. 
గడొదేర గుడియోరముడుపు మరె 

శీ, వినుడు వెలు లిది గోపాలు విడనిజాలు  . 
_. యకటకట యేమిబోధింతు మనుచు బలుకు 
॥ “చెలిపలుకు వించు'శుక్షిణి నిగ్దుగాంచు, వీత 

మ 
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ow . విదాననా నీదు భావంబు చాచా 

దగదు నాతల్లి సీదాననమ్లు 

నీవెత ల్లని సీఠనిల్వు గా నుం!2నే 

తేట తెల్ల ముగా చెలుపుపుమ 

నీకు నాకును వ వ నంజిక మే గదవె న 

న్నెబుంగవా యిటు దాచ సేలనమ 

ముగ అెందటుతలేరొ ముగమోటయుందరో 

ూరీతి మే మెందు నెలుంగమమ్మ 

గ్, తరుణి నీనోటం బలికింప దరముగాటె 

టన్న వినుదాని హ్హ నలనిరన్న, సీత. ర 

నీ ముగమె త్త్నిని యి తొగజని నులుకీంవం 

న్్యయ్యులి వేనలి దువ్వవలదొ 

నడువనీయక రోసవడు నంచ నెడులింనం 

వసెలువథధాఠరొవాటి పెలలగవలనొ 

వలుకనీయక6 ఎవాయు -దిలుకల నులికింవ 

నలివ మె సాంకవం బలందవలదొ 

చాడ సీయక కోల లాడించు మరు డుల్క. 

"ఇరవ కుంకుముబొట్టు దిద్దవలదొ" 

షి, యేమి తెలియని ఇలినిగా కేను నేగి 
_ జేయుదునుబ యటన్న నెచ్చెలుల కువిద 

యు_త్తరంవీటు నినుంబట్టి యుడుకువుట్టి నీత, =. 
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సీ వున్నమారేజేని వెన్నిలల్ తిన్న వో 
చేల నాడుదనుము బాల రావె 

_ెకీర్రియాా వాపికాకూలమ్ములనుజ శ్ర 

ములం గవగహా రము ముదిత నాపి 

చంద్రుని నికొంతిచే సగమైన చుక్కల 

గశియింత మిప్పుడు కాంత "రావె 

_ రహాకొన్న మనచకోరాళి కాకలిదీర 
'లేవిన్న లిడుదను లేము రావె 

శీ. యనుచు లాలించు ఇలు లిటు లనుడు వినుచు 

వత్తు రానను మాను కోనంబుబూను 

రమణి నినుమదింనార్చి విరా లింబేర్చి, వీత.,.11. 

సీ, పలుమారు పిలిచినం బలుకదు బింబోష్టి 

యగుటచే సేముకో యతినలార" 
నెమ్మోము జావదు సీ"రేజమృదు'సొద 

"యగుటచే 'సీమొఫో యతివలార 

- పొడదు పంచమపణితిం బల్లవపాణి 
యగుటచే నేమొకో యలివళార 
వగంగుల్క_ మనవోడ నగదు కోక స్త 

"యగుటచే నేముకో యతివలార 

శీ. యనెడు వెలివల్కు శొకపీక వనజవైరి. 
చంద్రి శాన్యంజకంబయిం వెలీయ కళట . 

. కరినతరమయ్యె నినుగార్చి కాకంజేర్చి, వీత... - 
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నీ, చుట్టుజరీమేల్కు_సుంబంవురంగుస వ 

“స్నంపుటోణీపించెనాగ రకము “౯ 

మీటి సగమువివ్పి మెనంగప్పి మిగుళ్లో 

సగమును వింజపాటుగను సవ్య . 

గళపార్శ ఏమంటి "లెంగవులివ త్తే మువంటే ్ట్. 

వీపున జీలాడ విడచి మడమ" ..౫ 

లనుదొట్టువంచకట్టునమణిమయము.; 
లగుపాదుకలనంటి యంటనట్టు' 

నీ. వెలయు లీలానివోరంబు సలుపు "స + 

మోహామున( గన్నులంగట్ట ముదిత దిట్ట 

తనము విడనాడు ననుగావ్రమనుచు నడు,నీత. 

నీ అపరంజియుట్ల ముత్యాలబల్క-ంకితో 

నంటి తరతరము నమరుచును జి 

లుగు శంపులరవ జలువ్రుగిలుకి సరులు = 

చం ట్ర పోరంబులు చాయలీన ... = 

మేన గరథమలంది జానుగా నోరగా: Er 

ముడిచిన వెగముడి మొల్ల: స సరు 5 

న. మెలంగు నీమురలీగాన ఇ కులే 
నాతి వినురితి భ్ మివ 

మదనుం డెదంగ్రాచల | 
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నీ, నెనోాము చఇలియయ్య నీరజవైరి వి 
రోద్ధింస నకటు నరోజతతియు 

నైనను గనికరమూనదు మరినేరి 
తోడ నే _స్త్రముగట్టు తోయదం బె 

శిఖనిట్రే కేచి చాం జీదరంజేయు స 

మోరీమైనను హంసవారమెన 
నయయొ చె ధైర్యము జెప్పునడి “శేక మందిని 

క్కిలీ తాకారులె గనియసాగె 

గీ, సామి వై దర్శి నిను మొననమునం నలయ 

మతు "తే శత్రు "లెది తచ్చ త్రు, "లెటుల 

మిత్రు లగుదోకు + ఇలు సాంచి ప్రేమువీత, 

న్స కలిదం డ్రులకుం 'దెల్చ ఫలనీద్ధి యగొయాని 
వరిఫస వింపుచు లజ్జ పలుకే నీదు 

ఊరికీ వరివోన మొనరింతు రక్కట 
. ఇచెలులచేం జెప్పింప నలవిశాదు. 

. యిది చెలుల్ గృహీయించి *లీ-వెంకో రుక్షీ తోం 

చెలీవీరా విఘ్నంబు గలుగంజేయు 
నూరకుండెదనన్న ఘోరాళుగముల మేం 

గ్రాచజే వూవునీంగాణిజోదు. 
గీ అన్న  ేదిళరునిివ్వ నన్ను6 దలంచి EF 

. తులనురడునొ. యింక చె దై వభుటన యనుచు -. 
నకట మదింగుందు నినులోరి సాయొయారి వీత. 
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లొ కృహ్లాయనుచు ముద్దు క్రీఠంబుం బలికింవు ' 

మంచు జెల్టిని ఆలి ననునయించు 

నల్ల నివాని నీ నాగిమాహించనే 

యని నవుషలియశై నలగి చాచు 
గొల చేవాదురో కోమలి "విన్నదొం 

గను 'దెచ్చునని నవ్వోం గనపియుడును 

వికటంబులకు నేమి వెలందులారె నన్ను6 

జీదరించకుం డంచుం జెలులంబల్కు- 

గ, సౌర నాసామి నిను మానసొబ్దమందు 

నివివీ నీసుగుణంబు చె చదలంచుగాని 

-వేర యొకమాట వినదు నింజారం గనదు,వీత, 

మాను చందురునంటఓః ముంగునుల్ గ్రోనువారి 

గురిని కార్గొగు లనం గామురుషోగుల 

నూర్చు చెవెరలచె నుడికి కెందలిర*కు 

వంటి బాతెర వనివాడుజూవ 

ముఖ నాసనాలోభ మున గ్ ము బన్బింగసం 

తలి నాసగ్రాచయాం దలంగిపోవ 

మైదట్టముగ6 బూయు వుంచిగందము పరి 

తప్తమె తుకతుక ధ్వనుల నుడుక 

గీ. సఖులనురపించి మదిలోన సంభ్రమించి 

విడనితమి సాయమూని ని నెష్షత్రుకంబూని 

వివనములపొంత కలకాంత వెడలె నంత, వీత 

Sa 
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నీ, త్రుమైదల్ జుమ్మని గృమ్మ బెవ్యెరలు 
దుందుమ్లుని గవ్మపూదుమ్ముం జిమ్మ 

కమ్మవిల్డర నల్లాగమ్లులం గ్ర నున 

న్తులజడి యలబెడ్డే కలవిడే తుద 

'నదయెదలు చిలుకరిోదలు కలనలింహ 

గోయిలమూంకలు గొండకూక 

ల బలుఢాకల యొడల వెడలుకాకల 

కాకలకంఠి చీకాను వడుచు 
గి. ధృతివిడుచు తడబడుచు "నేగతి నడచు ను 

పాయమెలుంగ కపాయను బావనేర 
- దకట ఇచెలినేలందగబేమి యవుడె సామి, వీత, .. 

నీ, మంజీరశింజూననూపహనాతశలవాంసీ 

గదలనీ నన్నట్టు కాళ్ళ 6చెనంగ 

బహావర్లస సుమరబఃవటలచి త్రి తక్రీర్ల 
; శేశబ, బంధము శేకిం శలిలేయ " 

నవనవోదిత్వరో ప్తవిసర్పినిశ్వాస 
_మలదబొంవములసొం వవఘళింవ. 

_నమీకజ్ఞలమి ని శ్రికాకునిమ్నగకుచా 

భోోగఘట్టముసుండి పొంగిపొర 
“వ్ నిను 'వెకుకంగోకి వని(జేరి ననం గటారి 

5 చారి నారినెగయుపూలం గోరి దూరి - 

_శౌరియని | తల్గడిలు మాయొయారి ఇకార నీత 
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సీ, మొగము త్తనీదాయె వెగటుతమ్దులవిండు 
వలుకనీదాయె రాచిలుక దండు 

గళ మె త్సనీదాయె గండుపోయిల'థాక 

సొలయనీదాయి వే సోకుమూంక 

చేయ శ్రనీచాయె చిగురుటాకునిడారు 

_ శాంచనీదాయె వేం గల్వబారు 

తలయె త్తనీణాయె మలినాళీరిం చోళ 

కదలనీదాయె దుర్శ దమురాళి 

గీ. కలికి గిరివడి గిరిజడి కాకపోక 
నిలువలేక యనోకహ నివిడకేళి 

గహనకుసువుపరాగశర్మ_రలదరల, వీత... 20 

నీ. నిండారం గాయు “రేయండవేడిమిం రాగి . 

పదము లెట్టగసీని వచ్చికవ్వు 

రపుదిప్పలను చెప్పరాని నొప్పి ధృతిద 

వ్పీ విరాళం దో,వదప్పి బలుదప్పి 

గొని చివ్రరుల మంటలని చేంటులను పాగ 

లని చెమైెరలం జిమ్ము ననలభూళ 

కణాముల విస్ఫులింగములని తలంచి 

వో వనవహ్నీ చుక్షైడు ననుచు 'బేంటి 

శీ. రొదలు వినుచు ననలకీల రొదలెయనుచు 

జడుపుగొనుచుం జెలియవైకి వెడలు తెరవు 
గనుచు నకటకటా యెంత గ్రా ౫6 గాంత్క వీత. 
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నీ, గదిసి వైనుండు తు మైదపిండనెడినల్ల 
ని దిరిసు దొడిగి బల్లూదలు మొదలు 

ఫొని బాకు దీనియ లనెడి డబ్బాడవా. 
ల్పిగముంచి విరవుుల బీరమడంచు 

మాన్రులవేరి యమ్హరుని బందీకొమ్హ 
లనుశైల చివుశాకులను సనీల 

గరవుకాళి ్సట్లు చిచ్చరకీళ్లు వెనిరంజి. 
ty 

కవు బలుగుడకలు గలుగు వీకము 

. లను దుపాకుల నెగయింవయగను చెగలెడు 
బోడుగుండ్లన కణకణలాడు కనులు 

ననుచు మదినెంత వలవంతం గనెర కాంత వీత, 
. తేనదుకెంగేలుగవనుగని చివురుల 

ని గవయు కోయిలలగముల తన 

నెమోము తమ్షియనిదలంచి గ్రన్ముతు 

వదలను కన "ఇంపు "పెదవి బింబ 

మనివచ్చు రాచిల్కలనుతన కీలైడ 
ఫణియనిబర తెంచు బర్డ్ ణముల 

నాశామ మేనేల దూరితినను దూరు 

నన విలువనిభూవణములు చిక్కు. 
బడిన ము శ్తెంపుసరులును బోరదోలె 

కున్న "నేమానొ కలికిమిన్న 

“ః ా యాఅుగదయ్యె 7 ఛామ నీమిందిద్రే ప్రేమువీత. 
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సీ బంగరు మెజుంగుదు వ్వలువతోంః బిక్కల 
చాక జీలాడు నిధ్రాహారంగుం 

కేతులతోం "ఇంపు వోలె కెలిగన స్సు 

చిఅునవ్వుతో వొనచెలీ ప3ెలువము 

దిగిచికొన్నట్టి నెమైగముతో నీలంవు 
దిమ్మల నమ్మశ్రేవ దిద్దినట్లు 

దొడరు వెడచరొమ్ము రో నవలామూక 
చఛొడువ నురుం హారవెగలిచిన న 

గీ, టారి జిలుగుమిటారవుటాగువోడం 
గన్నులనుగట్టి యావెన్సం నానరెక 

నింతినలయింన నిచి టే 'మెట్టులో ర్చి, వీత, ** 

నీ చనదు ననువిడచి జనంగ నిలునిలుము 

నినునెనరున సొమివనుచు నము 

నొని మదినలజడి గానివెడవిలుదొర 

విడచునన బిలుకుజడి కిజడీసీ 

కలువరాయనికిం గోయిలలకుం 'దెమ్మైర 

లకు జిలుకలకు.....=. నొదు 

గవలనె నిక నను గనయకున్న ( దాళథ 

జాల నీయాన వేయేల ననుచు 
గీ. విరబొదలబారు వేవూరు వెతకంజేరు. 

"వెతకి వేసారు నొకమాటు నిధినిచూరు 

'వెలంది నీతీరు గనంగోరు వెతలమిలు, వీత 
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సీ. తదకుటనంటి బోచెలలోన తననీడ 
గని యచ్చితివటంచుం గౌంగలించు 

కమ్తపూటీ రాల 'నెమ్టివీంఛము6గాంచి 

డాగాదాయని వేగ డాయనేగు 

విరిసంవగులసొంపు నెరికగా మదినెంచి 

నాయొన నిలునుంచు “డొాయంబోవ్య 

నగినె పూనెరినిప్పు జిగినీదుమెయుగాంగ 

మదినెంచి లే మమించి గదియందొడరు 

శ, బ్రమవదలి మరత భ్ర మియును బ్రమినిభ్రనియు 
నౌకగజ భ్ మవనలక యుండ జలున 

ఫోలుప్పో నలవుగొలువుతలంవుడులుభ్ర మిక వీత, 

నీ, నెచ్చెలియొకశే యన్నె లతగాకయంతో 

"వితకివేసారియోా+ వెలందులార 
'వేగరారమ్హు యేమోగాని మనభాల 

యిచేట "లేదమ్మ చేనేమినేతు 

నిపల్క నింతింతే యనరాని దిగులుబ్బ 

నందటు జనుబెంచి యచటనచట 

రోయుచు నట గల్వరాయని 'రాబాట 

నడుగుం జెమ్మటడాగు లగుట( గాంచి 
ఖే యివి మిటారియడంగు జిన్నెలి "కైరవున 

... నతివ శేభీవనము జేరెనన్నయెంత .. 
మోసమని. తల్ల డిల్లి శాము ౫ దిత కెల్ల వీత, ,, 27 
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వీ చలువ 'రారాబాట జనివువ్వుంచోంట జ 

గి. 

లూ 

న్, 

వ్నని నచ్చటచట నవ్వోనిత లెల్ల 

కవమనీయవాసంతి కాకుంజపుంజంబు 

లను గుంజదళిసృుంజలలితమూా త 

కభిత-కాంచనడోలి కలవలమాన మూ 

రుత మందగమన చారుతర సమవ 

రాగనై కతముల రతిజేనిక త్త 

లి గాలగాలలబాలుపగు * నెలన్రుల 

వితకుచు లతాంగింగానక వెబివుబొడమి 

గడమిగులు దల్ల డంబుల నొడలువిడలు 

పడగంబడు పాట్లు మాబోంట్లు బలుకుట్లు వీత: 

కనుగొన ల్వెడలు 'వచ్చనినీరువయిజూరి 

తళుకుంజెక్కుల ధ గద్ధగలుమాన్న 

విరిదుమారమున ధూసరమైననెరిగవ్చీ 

మోాముమిటారంబు మోటువరువ 

రువయ్యొదనంటు చలువకాటుకడాగు 

గుబ్బ చన్దవనీటు గొదువనేయ 

తనువంటి చిముచివు మృనుగాందలిరుటాకు 

వెగరుటావిరిమేని జిగియడంప 

శెమెరలు రేచ పాగలయి బేంట్లుదోంచ 

ఛస్తుమను మెట్టుదమ్హిపూటగ్టిడాయు 

ఇలిగని సఖుల్దటాలున నలమికోొనిరి,విత, . + 2 
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సీ. అమ్మమ్మ యెంత సావాసము 'ేసితివమ్మ  -! 
"యిశనిను నమ్మ రాణెంతమాట 

'డెచ్చితివమ్లు యి క్రేఅంగు'లేనాడు ము 
మెటుంగ జువెళ శద మేనుచెలసు 

మనుంగికురించి యానునియను వులిబొంచి 

యున్న యీావనికీ నిన్నాంటి గెచ్చు 

పలవిరినింగాణి గలజోదునకు నీయు 

సురు దగలకపోదు నుదతి గదలి 

న్ని, 'వేగశావన్లు నీమనోవిభుని దెత్తు - 
మము యిది నమ్మునముము మాయను యనుచు. 

- చభయ లిటుబూర చెలినిక్క_జరచ సార వీతే, + 

సీ ములకగాడ్చులకాక శౌలిమెాము గునునె. 
వన్నీ రుచిలుక-రే వడంతులార 

వూంబేనె కుంవరల్ పాలంతికన్నులదూలి, 
.._ ననుబైంటనొ త్తే వనితలార 
యనంటి చేడిమిదాకి వనజాథీమైగం దె 

చేగమం త్రించరే వెలందులార 
యలరుటీనికలు నెచ్చెలి పాదములంజొప్పె 

__._ మెల్లనదియ్యనే మెలంకులార. 
గి, మనము ఇఇెళిమిన్వ నీవట్ల గనశజన్న 

నకట మజణీయెంత మోస మారయ. = 
= వెలుల అ కలవిలలప్టై సీనలనయుక్టై, నీత, we లిప్ 



౭1 

శ్రీ రం గేశ శతకము, 479 

జార వాతాంకూరహతక మాసఖియ మెం 

గందించెదా యని గనరువారు | 

 శుకము మాసకీయపవె "ముక సుజునగం చేసి 
య థి 

రా 

చెదరీంచచా యని గదుమువారు 

కోయిలా తుదకు నీ కరాంతంబట్టుట "సలి 

నలికింపనా యని యాడువాగు 

తుమైదా దుగ ఛకునమ కోమలి నేంచం 

వొడరితివా యని దూరువారు 

. శ్రావంబడు పుప్పాడుల దవ్ఫు దుడుచువారు 
జళుకుం నొనవలనని ెలీం బలుగువాగు 

నైరి సఖులెల్హ్బ లలన నిన్లోరుకతన, వీత... 82 

వువుటందలనులోనం బువ్రంచోణినుంచి 'సోా 
తవడంతు లంత మ్రైోతలనడంచి 

త త్తరంబుగ నెళ్త నత్తజీ బి ్చజీ 

మొక తె ముంచేగి ఫీతోచితోవ 

చారోవవోరంబుం గూారిచి తెచ్చి య 

శోయజాతీకి దిగదుడిచి పార 
వై వ బిరాలున వనితలు 'ఫెలీ నంద 

లము డించి యెలను కలగదొరచట్ల 

మెట్లవెంబడి మెల్లన మేడం చేర్చి. 

వలువ "లెన్ననిం గరార్చి రచ్చంచలా థీ 

కార యిటువంటివింత లెంధై నం గలవె, పీత్త,.. 
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. యెచటి కేగానా కానరాం డేమినేతు. 
నకట కలయని నోంచుం గాదనియు6 దోలందు. 

ల నంచు వలనలః గన్నీరు | నించుం జెలియ, వీరే, ల " 

వోరముల్ బరువాయె నన్నంబు 'వెగటాయు 
చెలులసై యలుకాయె చీదరాయె 

తలంపులు మెండాయె వలపు మిక్కు, టమాయె, 
చలువలు నెగలాయె నలసటాయె 

నిముసమే యుగమాయె నెష్టును సగమాయె 
నిలువు లేదాయే బ ల్ఫొలవులాయె 
కన్నీ రొలుకుటాయె కలవిలపాటాయె 

వెజపు మోపాయె మై “వెల్లనాయె 
. మరునినగలాయె వగలెల్ల నుంతమారయెై 
వలచువెలి నిటువలి వెత గొలిపి కొర 

= సరసుండవు "లేర నీమేలు చాలుంజూలు, వీత... 

. ఉప్పుడె బంగరుదుప్పటి వలెవాటు 

తోం దళ్కంగన్ను లతో వలంతి. 
. నగవలైేడు ముద్దుమొగముతో నెలమికాం 

డిటవచ్చెనమ్మ “దన్నింతజాచి. 

గడుసిగ్దునను పరుగిడు నన్ను “వెన్నంటి 
సడి శౌంగిటనుబట్టి తొడనిడికొని 

చెక్కు_ముద్దాడి చురుక్కున నామోవి 
నొక్కి “కాక్కించి దా బొక్కి-చెక్కి- 
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సీ వమరి యేనున్న యెషం దటాలున వచ్చి 

వమవూపహానాంగుంయ కను లా న్స్నట్ల్లు 

మూనీన నెణీంగియు ముదిత నొవ్పునొ విడు 

విడునుమ్ల యనుచు నే చేడినట్లు 

"వేడిన మూ రిల్లుతో (6 ళం బూ చ్ “వండ 

మడక శారేడాని యపోషోట్లు 

లడిగినం చెలసీ యానానంచు నగి వీడి 

తటుకునC నల్బోర చాగినట్లు 

గీ. దాగి కడశేగునె”” నన్ను దన్మివ్రేయ 
నొచ్చు వగనేయ నయం గ గా లిచ్చినట్లు 

నెలలే కలవమ్పునంచుం గన్నీ రునించు, విత, ** 

నీ, అచ్చుగా నీరూ మంతయు: బోౌడకట్టి 

ముకురభావను జూచి మూసాముందు 

నొంది దిగ్గున లేచి యూరశే చీకాకు 
వడి నెన్పెలులవైకి వెశలందోలుం 

దోలి యద్దప్పుందల్పు లోలి బిగించి వై 

వట్టుతట్టవు తెరల్ బారునేయు( 
సి యాభావంబు చెక్కులు నుద్రాడి 

కడుంబ్రే మ బిగ్గన( గాంగిలించుం 

గ్, సౌంగిలించీ “ొుకింత్ లోంగరగుం గరిగి 

వల్క_వేనును ననివల్కు నుల్ము._ లేమి 

కక్క_టక్క-ట వెలి వెక్కివెక్కి. యేడ్సి, నీత, .. 
క. 91 
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నీ కూనిన్లు కను బెజ్ల జీ నెదు బాలవో 
కాకిశావ్రలు నీకు కోకిలంబ 

అచెదు మొగమెణ్లపజచెదు తెలియదో 
తుఖు మోవారిసంశెళు శుకమ 

యా ర్చెదు జెక్కలల్లా న్చిదు దొరుకునో 
కాంచనం బింతైన చంచరీక 

గృమైదు విరిదున్ను జిమైదు గానవో 

చిలువవాచిచ్చు దతీణసమిర 
'రావు ఘనసాంకచా మోద పామగాత్రి 

_ శాలఫణివేణి చబూపసలిగాంగ నెటీంగి 
తి లంగ మేలని రవుడు నీచెలియ లుల, వీత, 

a సత్వ సంపత్పూర్ల జనమైన వెలిదీని 
. నటీ కొంత లేజంబు 'నెబిసినాన్ర 
దివిషదీశొనాత తృభవసామ్యుసంప్రా ప్రి పి 
జనులు సోయగ 'మెన్న నొనరినావ్ర 

. తతసవాస్రకరప్ర, 'తావంబు చల్లార్చి 

యతే్థర్దునాభీఖ్య నలరినాన్రా 

కరపు ప్రి శ్రైలాసధరమందుం జూపి యా 

ముక్కంటితల కాలం దొక్కినావు 
. కనుక నిను గావణున కక డనంగవచ్చు 

_ నోనిశాచరరాజ యనూనతేజ 
యనుచు కశిదూరుం బలుమారు నతివవార్కువీత 
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పలుగాకిమూయకలోవలా బుట్ట చెరిగి బ 

ల్రండువిరాణీనది నీ 'కొల్పలంబు 

పుడమి నాకుల పాటు. చొదిమంచిగద ముభు 

నాముండు నీవంచనాయగుంగు 

గాను 'గాడించినం గాని వీగదుర యా 

పెంటిగుణంబు నీతుంటవిలు 

eI 

+ 

మధు వెల్లం దాని Es ను సెకి_ 
తిరుగు న 

చేలు ౫౪ వీదు చండాలినారి 

గ సోకునరదంబు రీ:దోంచు చోనకుండు 

గరచును గురొలు విషజాతి గద నీజెంబు 

భలళిర తగు తగునని మారు బజంలిదూరు, నిత. 

నీ హరుకంటిణంంట నిన్నంట నీమూవు దరూ 

వనజారి యెక్కడ వృక్కలయ్యె 

నీకు నేనానియె నిన్చలియై ముందు! 

నడయు వసంతుం డేయ కని గలనె 

నిలువెల్ల సారము నెలుగొందు నీచేతి 

గుంటని ఖెచ్చట దునిసివడియె 
మొనని నగంబు ల నను వెల్ల గించు నీ 

చలసాప వ వవనుం చెచ్చటికిం బలు మె 

గీ. దొలంగు మిప్పరికరమున గెలువలేవు * 
వాలంతి కోపాగ్ని పొలయిపో కటంచు 

మగువ ₹ెంచివచించి రమృరుగుఅించి, వీత... 4 
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సీ ఎలుగెత్తుమూ త్ర వోయిలపసెయుం దొలంలించీ . 

ెన్షొప్పుననో థీషుసిం-గ ముడంచి, 

మొగమె త్తి వూమ్తని తొగతేని వెలికొ్తి 
నవ్వుచు శీయెండ శ్రొవ్వడంచి 

వల్కులభాటిచేం జిల్కగోణాల్ నిల్సి 

చూచి కూముల్కుల సొంవడంచి 

ముడిబొన్తులిడి శేలి వెడవిల్లు దునుమాడి 
వేడియూర్చున చేరు వెన్క_జొనివీ 

శీ, సీమగతి మూలతాంగి నిన్ బీలుకుమార్చు 

నని యెలుంగవొఖ్కొ యొదిరితి వైన నేమి 

,. తొొలంగునుని మరుననిరి నీ శభియ' చులులు, వీత, 

నీ, ఎగసి కో యనుచు శంజిగు ర*కుబ ల్లెంబు డ్ 

లంటి కోయిలబంటు లగరి నడువ 

నలుగడ 'శ్వెడదమైతలనిండ నురువడి 

వనరులేశిపొంజు మునురుకొనంగ 

నలరుదుమ్ములు గ్రృమ్ము నడుగుమట్టుడులతో 
తుమ్మెదకాబ్దండు | దొన్మినే నేయ" 

-శేశాయువలినిగ్హు వీరపాణపుమస్తు 

మొనసి చెన్నేలపుల్లు “మొనలుదరున 

శీ. రాజు బుకుశాజు నూరెలరాగ గాడ్పు. 
.. టరదమున వచ్చు మరుంగాంచి యతిన సొమ్మ 
సి నకట నీయుచే పేతు చేం గలిగి నింత, పీత, = 
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గంబు రాపొడి బల్లి కేలువరేకులు తెచ్చి 

యువిదకందోయి ప నుంఘనొక్రజె 

మోటు ేకువ దప్పి మొగతములు తెచ్చి 
| 0 | 

దెలియ పాలింగా"సె ౦ జ రెన్ "గతే 
౮ర్షి.. . న 

క ప్పెల్ట దిగనూడ్చి వెలువ కాఢోలు తెచ్చి 

నువలివంపలనింగం జు నొకతె 

కజకువ్రుప్పొాడియూవి కనఫీవ త్ ము దెచ్చి 

కనకాంగివీస్ట్టని య గృమై నొక తె 

న కొను లిటుచేయుచలునలం 'చెమబేర 
వెలది యొక్కి.ంత కనుదోయి విచ్చి చూచె 
నిను వలవొనేతొ య వెత ట్రనంగ నెలొ, వీత... 

సీ తనవారు నను 'వేదిధరబీళునగు నిను 
రనియుఈ దన్ని శ్చిత:నమూా ముషహారా ర్త 

మువ్యవహితమర్యు ననియును చలిని లో 

నుప్పొాంగు "వెతలు "పే; గప్పి కొన 
శ రా 

దలవంచి నువ. గొంతేతేడన్రు విచారించి 
చెచ్చెర నవుడొక ఇలియచేత 

కార్యనిర్వహణవికన్వరచిత్తు న 

నున్న తు హరిభజనోవయు కు 
గీ. నెంచి వి స్తకుమారుC బిల్పంచి తెలుసు 

నవి మెటీంగిం'ని నీమో,ల కనిపెనుగద 

మాగ్య మొుందులశేగినో మగువ కవుడు,వీత. = 
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రో ౬ 

నీ మోవానాకారు 'నిమ్రైోను గన్ "నిసొక్కు. . 

భాగ్య మినేత్ర ముల్ బడయునొక్కొ. 
సారసాక్షుని పాదసిరేనీజములః బట్టు 

భాగ్య మోహ స్టముల్ బో యున"కా 
కనులేశుచేం ఇాళి గట్టించుకొనునట్టి 

ఛాగ్వు మాకంత ంబు బడయున్్కొ 

యఖలలో శేశ్వారుం డలని కౌంగిటం జ్లేళ్చు 

భాగ్య మాగా త్రోంబు బడయునొవ్కా 

. విభుం వశనాలోచిత వేశేన వివిధవినత 
భూతరతకుం డంట నన్ను: బ్రోవడొళ్కొ 
యనుచుంచెలియందు నరసందియంబుంజిందు వీత, 
అరంయుడీ మసనవిఫ్రుం డచటిశేగెనొ తేక 

యన్నకుజడిని * తా నాగనేమొ 

చనినను బ్రా శోక సమయనుయెనొ తేక, 
నరుగ ససందర్ళ వూయ'నేమొ 

విత లెల్ల నిటువైని విడువనానో లేక. 
_ దయవమాూలి వేరు దలంచునేనొ 

_ మధువైర నాళోర్కె నున్నించునో లేక. 
వలదని వా లం బంఫపు వునేమొ 

. యేగి జూగాయె "వివ్రుం డదేలరాడు | 
'వేరుగాం దోంచుచున్నది విలందులార. 

౯ యనుచుం జెలిసందియనుంజెందునుననునందు, పీ. 
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నీ ఇది మనయువవనం బిపి యమునాకుల్య 
మిది కవులాకరం నిది తటాక 

మిది కట్ధమరు భూప; యిదియ యరణ్యాగ 

మిది గనీకర్షతం ఏ ఏది పిమూం ఢి 

యిది వమృగయు" టై న్న ఖ్ర్రద్ యుపరిస్ట సస్య 

మిది మెట్ట తామర యిస్ నాన్ని 

యిని కంజవుంజ న ల్రెణి బొలసహాకార 

సట కృముకెం ను నిదె వివర 

గీ. మనుచుం జారగు. జెతీంగింప నన్ని గనుచు 

నేకవీరుండనై భరి లీ నొ నిచయ 
-ఘోరసరబహీరంగిసబు. 'దేరిట"ఠ్క పీత... 48 

నీ గురియ నల్ల పెరు ఖై వుయిగిొవ్వు సే మెయితేళ్క్లూ 

వరవాగ కన్నుల గీసులుగోల్ప 

థొ "లుకరి బలునుంచువ్శి మించు దున్వుల్వ 

జిగి వగరకన్నుల జిగ్గురనంగం 

గడమొగుల రొడల చెచగారు చిందంప్ర 

వెడగుమ్రో,ంత దొరల కడలుగొల్బ 

'సెలునవువిలుబలె వెలయు సీంగిణి రాచ 

గడుసు లకట జిల్కు- "జడలుదెల్ప 

గీ. వడివెడలు తేరుటుండలం బుడమివడంక 

గడగడల గడవెడల నప్పడచు బడయ 

నడచు నినుంగని మది దిగుల్ బడెరెదొరలు,వీత. 
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నీ. లేనుకు గోళ్లండాలే చాలియండంగా 
యామూలరా మళ్లు లెవ తెమెళ్షై 

నిలనాగ కం ఫీ ఘు వాయే చాలియుండంగొ 

యూమోటజిగిలత్తు శవతి బొళ్తె 

నంకికి వాట్టన్న లే చాలియుండంగా 

యీా'పని కలువరే శవ కె దురిమె 

నిగురుంచోణికి మై జిగా చాలియుండంగా 

యోగంబురాగంద మెవతె బూని 

గీ, ననుచుం గనువార' లెల్ల మో టనుచు నొగుల 
వడి గౌరలు వెలువడి నడచునంత 

| నంతమామాయర నీ శజేమొ'కాన్సి వీత...50 

పీ బోంటికందోయికిం 'గాటుశే మోకేమొ. 

లేకున్న నిటు సంచలించునొకొ 
కొను శః తన్మియే కణజెకీమొ . 

గాకున్న 6 గెంబాయ గ్ మునొక్కొా 

సుదతిమేని! వాలుంజావులే ' బరువేమొ. 
_ మారెనం గేలూతం గోరునొక్కొం 
సఖికంధ రకు చిన్న సరులె బలే) గేమొ 

_ వెశెన రేఖలో చెరునొకొ.. . 
గి. యనుచుం గనుజనులమనములందు6 దోంచం. 
... . బడంతి గారలు వెలువడి నడచి దొరల 

ఏ గనుభు నినుగన కట యుస్సు రనియె నకటఎవీత. 



(dra 

ee 

శ్రీరంగోశశతకము. 489 

వీసోగకనుదోయి నీమటారపుంజూపు 

నీత్రభ్కు_చక్కు.లు నీదు వెన్సలు 

నీయుం గ ర్రవుంగురుల్ సీనూంగుమోసంబు 

నీసన్న కనుబొమల్ వల్ నీదు మోము 

నీనలాచిటునవుష నీశెంవువా తెలు 

సీవిడందయురంబు సీదుగళము 

నీదీర్ణ బానున్రుల్ నీపిడిశెడుకౌను 
సీకి యారవుమేను సీహోొరంగు?ం 

బాచి తమిెరేచి యుస్నొాంగి నుందరాొంగి 

మెబునెం చెజిగంటివాల్లంటికరణి నంత 

నెంతమోహనమూూ ర్చి రినో యటుంగనుయ్య, ఫీత్ర, 

గండభాగమునిండ కుండల ప్రభ వాని 

చలువారు బంగారుచేలవాని 

శతకోటిభాస్క_రద్యూతికిరిటముబాని 

డంబారు గీరునాగుంబు వాని 

వనమాలికారమ్యు వతుస్థలముబాని 

తళుకును అవు చీర్ణు గలుగువాని 

తరళాంగదద్వయిాభాగధగ్యమువాని 

నొసలివై సరి ీ షుమినిమివాని 

. నిగనిగను 'కరిమేని బల్ నిగ్ధువాని 

సొగసుకాని నినుం గన సుందరాంగి 

కపుడు మరువు త్తళికసొబ గచ్చెగదరః 
వీత... 
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సీ. దరవోసచంద్రి కా ధవళితొధరముథో 
నధరరక్వాగ, దంణాళినోడ 

తతకటామరుతేకృతకర్ల నుణులతోం 
గర్ది శాపీతాతీకళలతోడ 

మకుటరుక్నింఛాయనూనాలకములతో 
నలకళారితకిరిటాభతోడ 

చారుకెొస్తుభ రంజిసోరన్లలంబుతో 
థ్ర 

స్ఫుగదుఈపిహితశాస్తుభముతోడ 
గీ, వెలువలరు నినుంగని యళిచికుర కవుడు 

వెడలు ననవింటిదొరజిల్కు.. జడియనంగ 

నీదు దట్టపుంజూపులు నిగుజెగదర, వీతే, =. 54 

నీ ఒగి జరాసంధుని మొగము 'వెలె్టెలంభాణి 

దంతవ క్తునిగుండె. తల్లడిల్లం 

గాల్సేతులాడక గడురుక్షి వెగడొంద 

_ చెజగంది సాల్వుండు స కొరడువాజం 

గని పొం డ్రకునియొడ బ్రడగడవడకాడ 

గరుక క్ష నేడుంండు రిత్త “"కోసమంద 
= చైద్యుండు రథము వై ౬ జదికిలంబడి యూర్చ. 

గొలనగొబేమని ఛీష్మకుండు బలుక 

A నెల్లెడల భూమివతు లల్ఞు శి త్రిమూడం - 

_ డేదడిగివచ్చి రుకి కి శీచారిజాతీ 
నె శ్రోనిపోవు, నీసాబ బ గౌన్నదరమె, వీ వీత,. 
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సీ నిలునిలు కృస్ల కన్ని యం గోొనినన నిస 

శకర సే యను జరా సంధుమూా/5 

ననుంజూడు మివ యిడె నాబెజంటబనీ నీకు 

జనవచ్చునే యను సాళ్వు మోన 

వచ్చితి వెట(బొ'వవచ్చు ఏకు నటుంచు 

వ్రదరముల్ నించు వెం (దృకుని మోద 

చుట్టానుట్టుడం గొల్లం బై చః లటంయ 

పించి వలి కు రు నీరా న 

గీ, నరశతంబై లేనిధె ర్వంబు నా 
మొనయు థిశు సూలు మాన సీయునూ గుండ్లు 

చిలుకుజడి గమి కండలు అండె౮గణరం ఫశ, జం 
At 

నీ పలున్రగ, హూలమున( బక్ట' తస నీడకు 

వక్కువన్కున తేల 'బ్పగుల న న్య 

వితతులు ఇశసుళ విరుగ బొళ్ళొ లని 

గ్రక్కున నెత్ఫురుల్ ౫ న మెదడు 

టసల్ తప్తప్పన నవనిపే ( ఇడ కుప్పు 

తు వ్వున మె వె తల తంనుక లేనయ 

వలవల నెత్ఫురేవజుదలు నాటి శ 

వంబులు దిభడిభ వసుధంగనాలం 

గ్, బట్టి రోకంలుం బడమాదునట్ట్రి పిదు 

న గ్జు సుదగృతరరణవ్య గ వృత్తి 

క్రగ్గముయి చెగ్గడిలశి సాళ్యోదు లవావా, వీత. 
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సి. నిబిడ నిష్టరభాణనిర్హాత సాతవ 

తత్స తీ పావనీభ్ళో త్న తీక 

శశషత్స)వ దక కయరకర్ణమితేస విరా 

కాంగణాధోవిశదచలశ క్ర, క్ర 

రథసమాకృష్ణి'నై వ వధికసారధికశొ 
హాలికృచ్ల విక్ర కృవుడా ర్ల వివిధ 

కంఖాళనిమ్మ గనుక క,మనివ, లీకృత 

రథికలోకపురర్గ రత్క_ాళ 
నీ. శరవిఖండితసాదినిహోదివతన 

జను కో లల కనిలోన కత్రునే నేన్స వీత. 

. విఘటితరథము విభిన్న మూతంగము 

విద్ధవదాతీము వికృతహయము 
ని దృవద్యూధము నిస్ణుత యోూధను 

నిచ్చిన్నచాసము వికలశరను 

విధుతవతాకము. వితృతదట్టము 

_ విదళితహ స్తము నితతీశవము 
" వికృతజిహ్వోస్యము విలుధత సఏతీకము 

విగళ దస్రాసుము విరతరణము 
A. నయ్యెం గదయయ్య భవదగ్గ జానుజన, 

రాకుకోదండదండనిరు కృ కనపడ. 

డా 

 శరపరంపర కనిలోన శేత్రుకే నేన, వీత .. . 59 

ఛావమానాస్వగజనుయెిం దావశాను 

58 
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oi వటుతీవ నవృబాణసంపాతఫీతుండయి 
బరునంగసె* గజ సా 0, కండు 

బలహ_స్తసమద్శగ హలము గన్ష”ని తేరు 
య “అలంగం దోల జే మాంగో, డు 

బ్రమితా యూ సం ఖ్ ,వుయ్యః 'ంకృతిీ డని 

సమరంబుః వొలంగజే సొల్వవిఘండు 
పఫపాలముతోంబెటు న వ్రాయాసంబున "మొరంగి 

చీకాకు నొందంజో పేదినాథుం 
గీ. డిన్ని కన్నారంగనియు నిన్న దిరికొనంగ 

నేల తల గొరుగుడుబడనేల రుక్ష్మి 

కరయ నిది రుక్మిణికి వడి నటీయ' నకట, వీత,.. 

నీ దుష్టమృగంబుల దోలు పంచాననం 

బన విజ్బంఫించి సీ వఖలరిప్రున 

రేంద ర్ర్మబృందంబు నిస్తంద్రవృత్తి నదల్పి 
కోనులింగాని బల. రామ సాత్య 

కాత్తజు లిరు గ్రే వ నరుబేర దుందుభి 
-థా్యానంబు ఘూ నభోంతరము నిండ 

వివిధవతాకికావితతులు విజయనూ 
చకమ్ములె నలుగడం జదలునిండ 

గ్, ననుగతాసంఖ్య నైన్యంబు లనుసరించ 

వచ్చు నంబుధులన వమవోవై భవమునం 

బురిం బి "నేళించు హాచ్చు నాబుద్ధి మెచ్చు,నీత. 
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సీ, పార్మ భాగముల రంభా స్తంభములు నిల్చి , 
పచ్చతోరణములు పాదుళొల్చి 

బలుదట్టముగ మించి పన్నీరు జల్లించి 
యెడనెడం బడగల నెత్తంబంచి 

మురువ్చుగ ము_ల్తెప్పుము,గ్గులు బెట్టించి 

స్వ _న్థీవాకన్టింబులు చదువంబంచీ 

మంగళ థాగనము ల్మహి మిన్ను బూరించి 
యెదురుగాంగ నమాత్యు లేగుదెంచి 

న్నీ మొ మొక్కి. నినుంగగాడి రాప్రోలి ముదిత లెల్ల 

సౌధములనుండి నేనలం జల్ల నీవు . 

.వురింబ వేశించు హెచ్చు 'నాబుస్థి మెచ్చు, నీత 

లగ, రషునను జనకో గ్ నేనుమహీశు 
"లుచి'తాననంబుల ఏ నుండుటయును 

రెండవచతురాననుం డనందగిన గర్ల 
=. _సంయమి శుభవిధి జరుపుటయును 

బలసాత్యకులు నేయుపనుల నేయించుచు 

నుభయభాగములం నూర్ప్చుండుటయును 

. ముదమున బేవకీముఖ్యపు ణాాంగన 
లొకన్రేవం గనుగొనుచుండుటయును 

గీ తం డి యప్పుడు నీవు వై దర్భియజుత 
కళుకుటపరంజినిజతాళ. గట్రుటయును 

శన్నులనుగట్టు | మది నరికట్టు నొట్టు, వీత... 6 

౭కా | 



శ్రీరంణగేశ శత కము. 495 

పీ అలసుచర్శనమున కా శ్ర యంబగుత 

గరుణాతో గట ౮ షా గాయచువేత 

గురునకు బ్ర తీకీంచి ఫొడుకు నిచ్చినచేత 

మురళీవినోదిమై మొజయు'చేత 
నఖిల దేవతలకు నాలంబనుగు చేత 

నస దొాదులను దె వాన? సేత 

గోవికాకుచముల నోరు లుంచిన'చేతం 

జెలంగి సాళోరన్న ము యుచ్చిలిన 3 నేత 

గే. నట్టి గోవర్ధనం చె త్తినట్టి చేతం 

బట్టే నాతి ఫీవ్యకు “పట్టివనము 

సన్ని ద్రొక్కించు  సీరంతు సన్ను తింతు, వీత... 

సీ, మందమూరుతఇాల్వమూనాంకణల తాల 

శాంతపిందోళడోలాయితములు 

ప్రేయసీ నిసంగశుడై స మానుగత సాధ 

సా రోవత; సొసవలయితములు 

నిబిడళాఖాదుర్షినితవనీమాధవీ 

నుంటపశిఖనా ట్యనుండ గలికలు 

నిష్కు_టవావీవిన్నిచ్రారవిందను 

రందను తృమరాళవ ందగతులు 

గ్, కనుంగానుచు సీవ్యేేం ధుని తనయతోడం 

గాడి క్రీడించు నును? రన్న తండ్రి, నీకు 
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నిత్వమంగళ మఖిలగంస్తుత్య్ణ చరిత . 

వీతభవతృస్ల | రంగేళ వేస కృష్ణ. 65 

క, శ్రీ మన్తుడుంబ “వేంకట 
శామనృనింహార్య రచిత రంగోశగుణ 

శ్రీమధురకృతికి నఖిలస 
ఛామహితంచైన ఫ ప్రశమభాగము ముగినెన్, £ 

దిషితీయ భా గను 

న్నీ శ్రీధర శ్రీరమా శ్రీనైన్యసాయక 
వకుళ భూవణనాథ వనజనేత్ర, 

.. రామ యామునవూర్ణ రామానుజార్యగో. 
వింద భట్టారక చేద వేద్య 

కలివై ర కృష్ణ లోకగురు శ్రీశ లేక. 
వరవరస్వాచార్య నిరుషమూాన 

దివ్భకల్పకనుస్సదీ_్ట “మాలాబకారా 

॥ కారంబుం చేసెద గాకతీర్చి 

ని తిక మదుజ్జిననానురూ వై కరూవ 
రూపగుణఘాతి నీలానుకూాపరీతి _ 

-.. “గొంద యకించను నను రప్పించవలయు, వీత, 
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చేతనా 'దీతనశేపి 'యోా'వే దాంత. 

నగ ని సరస్టలి yg కాంగ యనుచు. 

నిఖథలెహాొయ క ధ్ర న్యు సకనర్యాలైన 

తాన కూసు దె దొతే యనుచు 

పెద్య వరవ్య్యూపాని: న బాంతేగ రప్పఖ్య్వ 

పంచ ప కెననైె సవ యటంచు 

కల్పకయయము స కుం చె వురల నీ 

జగ మెల్ల సృృజియిం చు చతుగయనుచు 

గ్ ఫాలమున | త్రి ఇయసు నాగ) వద ,ఛవుని 

నింద్రు, ముఫముగః గొన్న స శ్వేశయనుచు 

సానమాజెకనయ్య ఏ వాం పనయ్య, వఏీత,.. 67 

నీ సఖులు కొంసనటు రహన్యమున సీవివిధక 

ఛభాణగుణంబుల ననుభఖింప 

యపుడు న డగ్గరి యడిగిన నాప్రనము 

నెటింగి నిక: లు నా -లులవెవ స్ప 

నదివిని యసన"'మొద లన్భాసంగోతిమాని 

యంతరంగంబు నీయంచె తగిలి 

యేయుపాయముం దోంచ 'కశెంతయు నేబవల్ 

నముదింగుందు ననుంజౌాచి నుద్దురుండు 

గీ. తేర్చి కరుణించి నీతోడం గనాన్పెనయ్య 
నన్ను విడనాడు శుటువంటి నాయనుయ్య 

కరుణ నేలంగదయ్య మంగళత-గాంగ, వీత, .. 68 
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ని. సన్లునారా ర్హంబున సమ్మతంబుగ బంధు. 

ముధ్యంబునను నీకు వ: ద్దురుండు 

నను యథావిధి నొసంగిన “నన్ని సాతీగ 
లీలన్ * గైకొని యేలుకొనియు 

విడనాడి మజచి తీవిధము 'నేనెలుంగక 
విఖఘండు నన్నేలకో. 'పేగం దో వ 

చీలేరండని వ మది నెంచి కణం యు 

గంబుగ6 గాలంబుం గడిపకొనుచు 

గీ, మోహమునకర్దమై నీగ్గు మోసపుచ్చి 
యిటకుం జనుబెంచితి వరాక బేలనయ్య 

_యేలుకొనునుయ్య నేరంబు లెంచకయ్య, నీత. 
: సంతసం బొనంగు నొ శై శవం చెడలయాసి 

యిప్పట్టుననె ప్రాయ మేలవన్చె . 

వచ్చింగాక నసొఖ్య మిచ్చు బుద్ధివికాస 
_ . మింతవేగంచె దా నేలబొడమెం 
బొడమెం గాక త త్రయీభూపణంైన ని 

=. న్నెదలోనం కొలపోయ నేలనాయె 

జాయెగా కకట నీ కఖలంబుం. చెలిసియు 
నిట్టు. నౌ గ్ మణ పేల బు 

గి బుక్టైంగాక' దయాశాలి బ్రో చననుచు 

Hh 

నమ్ముకొని వచ్చె ననియైన స సన్నుం గన్ను. 
"తారం గనవేల యిదిసీల ఇారుశీల, వీత... 7 0 

ఖ్ 
ని జ 
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సీ. నిర్లుణుండవటంచు ని"ర్లేవుగవటంచు 
జను రెండు రదినేండు సత్వమాయెొ 

నా, వా్య్యలః వటంచు నతినుూ+ యుకుయవంచు 

జనులెంతు రవనేండు సత్య మాయె 

నిష్ప గమాణుండవం చు నిఖిలస్థితుంయనంచు 

జను లెంతు రదినేండు సత్టేమాయె 
మోహనుండవటంచు 'మోసవుచ్చెదవంచు 

జనులెంతు రదినేండు సత్వ్యమాయె 
గీ. నిఖలకళ్యాళ గుణరత్నే నిధివటంచు 

పాడియాడెద గడె యిచె వలుకు వేటు 

ముందు నీగుణమెలుంగక మోసపోతి, వీత. ౯7! 

సీ మోహనాకార నా మోహంబుదీర ని 
నించి విన ౫ాగలించికొందు 

సువునుకునూర నా (ఖ్రనుమెల్లందీర నీ 

చెక్కిళ్లు ముద్దాడి చెనకికొందు 
భామినీనూర నా భావమోాడేర నీ 

మోము 'మోమునంజేర్చి ముద్దుగాందుం 

దతదయా థార నా వెతలు చల్లార నీ 

చేదమ్తు లుగమువై( 'జేర్చికొందు 

గీ, నిగనమసంచార నానుడి బెగడుదీర 
సీమృదువదంబు లౌదల నిలిపికొందు 

నిముస నింక నోర్వ నోవను నిజము నిజము, వీత, 
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నీ. ెందానురలశన్న నందమై యున్న నీ 

యడుగు లీజక్కిక్ల నదునుకున్న 
దర్పణంబులకన్న ( దళుశారి యున్న నీ 

యలరుం జెక్కిళ్లు ముద్దాంచకున్న 
జొళ్కంపువిరిశన్న చక్క-నై యున్న నీ. 

'మేనళై కాగ ఆ బరానకున్న 

కలవరాయనికన్న 'కళలీనుచున్న నీ 
మోము సన్ను లంగప్పి మురియకున్న 

గీ. నెటువలె దురంతసంళావ మంకునయ్య 

యేమినేయుదునయ్య నిష్టులనయ్య 
కరుణ"నే లంగదయ్య నుంగళత రంగ, వీత. . 

నీ, వనజకు నీచక్కంననముం జూచినయంత 

మనసు నీవయి: జాల మురులునోనియె . 

మనకై 6 జాల మకులునొన్నంతనే. 
కో వ లంతంతకుం నొనలుసాం 

_ గోర్కె లంతంతకుం గొనసాగునంతనే 

=. రేయి జాగరణయు బాయదయ్యెొ 
రేయిజాగరణంబు బాయకున్నంతనే .- 

. మెలువంపుమేనెల్లం గలయంజిక్కె. 

గీ చిక్కి. మదికెక్కియేమి రుచించదయ్య ' 
...నయి మిగుల ఉంద మోలోకభయము దొలె 

నింక యేనుగునొకోసామి యేమినేతు, ! నీత, . 
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ఈ 

సొగసుగా విరినరుల్ జట్లతో గ్ 

నునుపును మెజుంగాని నొనటివై మృగనాః 
తిలకంబు చక్కంగా. విద్దనేస్త 

కమ్తకస్తురి నుం! సమము పస ప్రముం గూర్చి 

ేశలసంబు నెస్తున సలకోనే చు 

వెలువారు వూనీసం జిటుష మెల్లన "శీల 

విరులవీవనం బట్టి నిసరనేర్వ 

గీ. నేమజుకం జుట్టి నుడువు లందీయ'ే ర్లు 

చంతజబాయకి తగువనుల్" చేయే స్తు 

501 

నొవర్టినుందంగం గురుత. దువి వ్వా, హ్ ముడి దీర్చి 

ఫోరివచ్చిన నన్ను జేళొనంగప సయ్య, "వశ. «75 

రో నీకట్టివదలిన నెణీక కన్నులనద్ది 
యు _త్తరీయంబుగా నుంచుకొందు 

నీచుట్టివిడచిన నిరవనుమాల్యముల్ 

ముదమంది AC న్పులో ముడిచికొందు 

నీనువా _త్తరపాదనీ రేజతీర్ణంబు 

శేంచాని వి శిరమున 'జలికికొందుం 
ల 

సీనోటిక ఫ చ్రంబు నెజీనిజముచ్చుచో 

నమృంతబు గా? గేల నందికొందు 

గీ. నీదుపాదుక ౌదలం బొదుకొల్సి 

చెనంటిజన్మంబు సఫలత చేసికొందు 

, నయ్యా చాస్య మొసంగంగదయ్య నేడు, వీత. 29 
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నీ. వింతేగాం జూ చెద నింతలోనె వరాక 
యిీమ్మద్ర లెవరు నా కిచ్చిరయ్య 

యెబుకలేదా మంచి నెటణాణ వొదునా 
కీకంట నరు 'లెవ్వ రిచ్చిరయ్య 

మజచిళతా యిటుజొడంమూనాంటి ఫెననోటం 
దిలకం 'మెన్వరు వాకు దిద్దిరయ్య 

తెలియదా భళి మంచి'జే నిచ్చ నెదంజేరి 
లీల నెవ్వరు టవ్వభించిరయ్య 

గీ. చాలు దోొరికితి నిక వగలొ సాగనీను 
. బట్టి విరిసరింజుట్టి నికా గట్టివైతు ॥ 

నవుడెటుంగవచ్చు వర్థికొనంగవిభవ, వీత, ..77 

, దిగనాడి మొగ మైనం “జరఘాడనివాండ 
వేల నన్నలవించి యేలితయ్య 
యావంతయొన నన్నా దరించనివాంచ 

"వేల నాతో జల్లి 'జేరతయ్య 
వు ఆచి ముచ్చటైన మూటలాడనివాండ 

చేల నాండాబాన లిచ్చితయ్య 

యింతగాం బలవ వట్టి యొగ్గు'చేనినవాండ 
వేల చేమాబు నన్నెంచితయ్య 

. షి వదలి "మొగమైనం జూవనివా6డ దయయొ. 
యేల కలలోనవచ్చి నన్నే చదయ్య 
. తగదు: తగదిటు కటుమోటుతనన నుంనేళ్క వీత. . 

2౪. 
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నీ దయవాంచవంచు చం దలంచుకొోంటినిగాని 

యింతనిక్షయు: ౫ వాం శజుంగనైతి 

'సూసానాంగుడవంచు 'మోూోహించితిని గాని 

యింత నిర్లోహివౌ సుఅుంగనైతి 

నెమ్మెైలా కవటంచు నమ్ముకొంటినిగాని 

"ముంత వపాయకుం. వొ కుటుంగనైతి 

నెనరుంతునని వాల నిక్పుయించితిః గాన్ 

యింత నిషసయుంం౫ నౌ చఅుంగనైతి 

నీ, మోనపోతిని కటకటా మోసపోలి 

నేమినేయుదు నేనుందు నెట్టులో ర్లు 

యింక నా ెద్ది తెరను నరెద్దీ వెరవు; ఏత్ర,.. 79 

న్స్, సోంగశన్ను లవాంద సొలపుజావులనాండ 

"సులకనవ్వ్వులవాండ ముద్దులాండ 

జిగి "విన్నురమువాండ చిగురు వాతెజవాండ 

తళుకుం జెన్కులవాంచ తక్కులాండ 

బలు వెన్నెరులవాండ వసిండి చేల వుువాంద 

చాలువంన్రు మెయి వాడ కులుకులాండ 

కలికిచెయుఏలు వాండ కళలు నేర్చినవాంద 

. వగుటం గుల్కెడివాండ వన్నెలాండ 

గ, డంబుగలవాండ మణికిరిటంబువాండ 

పోరములవాండ నాసా ౯3 'మైనవాండ 

నీవు నన్నివుడై నను ప్రోవందగును, వీత. =? 



"$04 భక కిరసశథ తకసంప్రటము 

సె. వలదు 'జాయకు రేలు వగలునేయకు చాలు 

_'దుడుక నాకన్నీరుం దుడువరాకు 

వెజవుదెల్చ్పకు కల్ల మరులుగొల్బకు మెల్ల 

నక్కునం జేర్చి నన్న దుమరాకు 
వలదు గోనముెహిసన్సు వగకు లోవమువచ్చు 

చెక్కులుముద్దాడి చెనకరాకు 

చనదు మె స్పదనమ్లు సతము జె జెచ్చెదనమ్లు 

చ్చు నాశమైోవి నొక్క రాకు 

మనసు విరగను నీమో౭డి మవుత తరగ ..., 
ధోర్ర మటుమూయలాడ యస్పొాలంతిం గండ్ర 

ువనున్న ట్లు నిధిపోక నడుచుంగాక, నిత... 

నీ మొగమాట. 'మొగ్లేమొ “మొగ మైనం గనవేమొ. 

వలుజశైన వినటేమొ నలుకచేమొ 

.ననుం బాడవలజేమెం 'నినరుంచందగ బేమొ 
విజెమైనం నొనచేయెం విడిచిలేమొ 

..  నాజూబుం గనేమొ నను మంచిదనవేమెొ 

. మనో ఆన, కేకయ య కతి వినవేమొ 
మిగుల నొచ్చితివేమొ "తెగడిలేయొ 

షి ఓతగని న లేని, కలనై నం దలంధ మే మటు. 



శ్రీరంగేశ శతకము. 

సీ. నిద్దురన్నది లేక నిముసంచె యుగనుగా 

ప్రై 

. యేవదంబులు మూబోంట్ల కెల్ల ధిక్కు= 

దిగులు జేండితి కను చ్చ్లలువ వటవె 

నిజ మావెితోయహాడ నీకు నిద్దురలేదు 

తార్కాణమేల శాదంటినటర 

నవ్వులాటేల నన్నము నైవ కింతగాం 

జిక్క తీమేనై నం జెవ్ప్చ లేదొ 

సత్యంబు నగుబాటు జనునె బేనికొ జిక్కి 

యలనీతివని మున్నె అెలినెగదర 
నీన్చు చెప్పినరీతిగా నిలుతు నిలిచి 
నమ్మికలునేతు నను నీవు నమ్మందగ బె 

నిన్ను నమ్మను పోపోర నిన్ను నప్తు, వీత... 88 

వవదంబులు శథకోవరొరాగివలేణ్యు 
"లేవదంబులు సంయమిాం ద్ర నూలి 

'యేవదంబులు యామునేయులకు ధనం 

జబేపదంబులు గొలు శెల్లసురలు 

నవదంబులు సర్వ సొ ప్రశళమునందు 

లేవదంబులు (తృయ్యదీరితములు 

నేవదంబులజలం వీశుండు తలందాచ్చె 

నేవదంబుల త్ర త్ర మెలటుగుటరిడి. 

పరమవు గారువ యట్టి ్ర నీపదము. లెవుడు ... 
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సీ, పుట్టి చచ్చుచు చింత" బొగులంగా దయన న్ని చ్చి 
“యిట్టికశేబరం బిచ్చితీన 

నను మనోవాళశ్యాయనునం గొల్పు'కు న సుఖం . 

బిది నమ్ముండని కాస్త త్ర మిచ్చితీవ 

నీవల్ల నించుశేనియు వదనము లేదు 
“సాహా మాధంగి నడువ నీదు 

వినయలోలత దాస్యవిముఖతేయును బోక 

నంతంత కవాహ నా కధికమయ్యె 
గీ. తగనివ పనివుబ్ణు మదిం జూల డిగులుపు'బి 

నీవ కరుణించి పాపంబు నిలువరించి 
. మనువంగదవయ్య మనవి జేకొనంగదయ్య, నీత్త, 

సీ తవం దుష్పలలోన దొండజరాలన్న 

ధో యమంది కడునుల్కి-పడినయట్లు 
కనులనూదిన నెంత ఘనబుద్దికైన ర 

వలు తనంతనె మూంతబడినయట్లు 

తమశుభాళుభసూచనమున3తై యొక వేళ 
_ _. యవయవంబులు చామె యదరినట్లు 

నిదిరించు'వేళల నిఖలేంద్రి, డియంబుల 
శెలివియెల్ల ను చోనేె న క్రా లంగినట్లు 

A బొడము నవళంబుగా నాకు వెదంగుబుద్ధి 
దీని న నడలగింప స నీకృృవే దక్కు-గాక 

wees 
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వరమమవై న్యూహూవతివై విభవరూపి 

వై... అ 4. యిదియుషూా ల 

కర్చాస్వరూపివై యతిరమ్యుమగు నహి 

జోంతరిపానని నవతరించి 

నయనగోచరుంపవై నమ్ర్రుల చేలుచు 

నిక జను ల్బ్రతుకున్రా, తో, ఇెటుగరనుచు 

నకుళభూవపణుండ వై వరసోణామృత మిచ్చి 

గోలుమన్నను జడుల్ గ్రోలకున్న 

నందుకై నీను రామానుజాఖ్యం బొడమి" 

ప్రోచితివి సర్యజీవుల భూరికరుణ 

న్స్ట్రవాండ నిజేల నన్నే లుకొనవు, పీత... 87 

నీవా౭ంశనయ్య నిన్నే గొల్లునయ్య నా . 

కీవె దికయ్య వే రెటుగనయ్య 

యా ర్తుంచనయ్య నాయా రిం బాహగదయ్యి 

హీంనుండనయ్య యెగ్లాంచకయ్య 

తాళ లేనయ్య సత్యంబు జెప్పితినయ్యా 

యిటుంజూడువముయ్య యే మెటుంగనయ్య 

శరణంటినయ్య యూ చలమేలనయ్యు జొ 

లమునేయకయ్య యేలంగదవయ్య 

తావకవదాబ్దదాసతద్దాసదాస 

దాసదాసవరంవరాచాసు గాంగ 

ననుం గటాథీంపుమయ్య ఆేమనకుమయ్య,నీత.. 
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నీ నీవె నాతండ్రి వి నీవె నాతల్సిని 
నీవె నాథోడున్ర నీవె నీడ 

నీవె నాగురుండన్చు నీవె నాసఖుండవ్ర 
నీవె నాసంవద నీవె ధనము 

నీవె నాయేలిక నీవె నొప్రాణంబు 
నీవె నాసుగతివి నీవెవ వతివి 

నీవె నావుణ్యంబు నీవె నాభాగ్యంబు 
నీవై నానిద్యయు నీవె ధనము 

శీ, నీపై నాదైవమిదియేల నిఖలమిీనవె. . 
నినుగాలుచువాండ నీవాండ నీసుతుండ 
నీవరిశరుండ దీనుండ నీచె భరము, వీత, ,, 89 

ప్రీ కనకాంగదనులతో సునకిరీటంబుతోం 
జలితాలకముబచ్ య జర్చతోడ 

Be గమలనేత్రములతోం 
జనా జిగుకాకుమోవితో నగివుతోడ .. డ.. 

,. కంఖచ్తక్ర ర్యములతో స్టర్ష చేలంబుతో 

" నెలీపిన్న సపలతో నీటుతో. డు... 
A, కర్నేమంకేరములత్ర్గోడ. కళనతోడ..... ౨. లం .. EE 

rp ah ee Serge న. వస ఎత 
క Sahat Carte aq. on ఖం 

ను. స్ప en చ్ pre . ire ' i 

స వన స | ల్ afl లకక క ణ్ 

ఓ స (| న్న్హా య్ టే గ్ న్ \ ల గ్రా శి తీ జ. ex 
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నీ అమమ్మ. యెంతసాహస మోావదంయబు లా 

వికటవమూా శొకటంబు విటుగందన్నే 

వినువారి వదిశింత వింత యీాయడుగు లా 

చిలువ బబ్బల "లెక్కా చిందుద్రా, క్కె 

చభూడంబూచంగ నెంతచోద్య మోాచేతు లా 

బకునిగాటపుము'స్టై బట్టి చీర 

నహాహ యెంతబ్బురం బౌర యీహ స్హమా 

గోవర్గనంచె త్తి తి గొడుగుంబబ 

గ నాంటి బలుమోటుందనమును సేంటిమెత్త తం, 

దనము! బరికించి వరికించి మనముగరంగు 

" నీదువూయలు నాసామి నె తేలును వీత,. 

విదమి(6 బెర్వెడు శింవు వింపు వల్వరున వై సె 

గదినీ గాటపు "ఒజ్జకవ్వు "శేయు 

విడువాలుగనుల్హోవ నిగుడుజాయలు కుండ | 

లములవై (6 గమలరాగముల నించుం 

దభుకుంజెక్కు.ల డిగ్దు దట్టంపువలినిగ్లు 

లలుతము శ్తెవు చేరు లెగుచు వే లు 

నొసటిముంగురులు బల్లి నిమి మాలిక బా బాకి 

నిటి నీలిపట్టుజాలరు సుటించు'. 

నీ, నెగసి మీసపునెఐతభ్యు. ఓిరులు విరియ 

మొలకనగు వ వూపవెన్నెలల్ మూహారించు - 

నార: సీసోయగనుజూడ నలవియ/ననె, వీతః.. 

"Cy 
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నేలాగు కాళ్లొడి యేగవచ్చు . 
_ "నేలాగు మదిం జాలి 'జేలియుండంగవచ్చు . = 

నేలాగు మన్ను మి న్నెటుంగవచ్చు 
చేలాగు కన్నీ టిజా లావీకొనవచ్చు 

_ _నేలాగువిరిసజ్ట లనయవచ్చు. = . 

నేలాగు మైకాక 'లెడవవచ్చు 

శీ. నేల నేలాగు స్రాణముల్ నిలుపవచ్చు .. 3 
నేల నినుుజూడనాయె ని'క్లేలనాయె oe 

శ్రీ ఎల్లవిద్య్భ 

నాము 

చేసళ్ళకీణవ్యా 
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సీ. రంగాంబికావీరరాఘవత్వమున న 
నడు పాజిం గని చెంచు నొడయుం జవండొ 

వాత్సే కినృసింవోర్య వైఖరి ననుంగృత 

నంస్కారిగాం జేయు సదయుం జెవండొా 
_ రమ్యభారద్వాజ రామానుజార్యాఖ్య 

భాహ్యార్థమిడు దీనబంధు: 'జెవండొ 
బంధుకూ కాచార్యభానంబునను లై దె ఛ్య 

కృతిళ_క్రి కి యొనంగు సువ ప్రతిభుం జవండొ 

గీ, వాని శ్రీరంగ చేంకటవారణా డ్రి, 
యాదసాచలములం బాద మూదియున్న 

నిన్నాగా మదినెణింగితి నీరజాత, వీత,.. 95 

సీ. శ్రీకూర్మ మున కుదీచి( ది యోజన మైన 
- వంకోథాశాతీర వసుధ నమరు 

నచ్చుతవురి మంగళాలంబమెన శ్రీ, 
వత్స ముడుంబ నద్యంళశనమునను . 

ననుం గృవం బొడమించి సరసింహపాదాఖ్యుం 

గావించి నిజవిద్యం గలిపి నెంచి - 

దివ్య దేశము లెల్లం ద్రిన్పి దర్శనమిచ్చి 
శెట్టినేరములున్న. నెంచుకొనవ్ర ": 

శీ. మజియు నను నిరతాత్మ కింకరునిం ' జే అ 
దలంచి కాబోలు Si క్ర నవక ౩ క... 

_నీవ్ర శేశవరూవీవై నిలిచినావు;' 9 న 
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క 
re సీ. సత్సంగమున వీని సంసారరుచి మాన్ని 

గురుని ప్రాపున రూన మెటుకపజిచి 

బరువాని బంధంబు విరియించి కడవేళ 

ముంచినాదిని ెల్వరించి యర్సి 

రహాగాద్య న సఖో దయుననట్బరనురు. 

దిన శశి విద్య దబ్లశ 

వనజజోలను నాళివాప్ ళ్ ర. 

గాంచనాండంబు భేదించి యవల. 

గి, విరజ దాటించి వొజు బృనోనిక పృకృష్ణ' | 

వరమవరవమూాదు లా? తదను పదము _:. 

' శేశుధట భళిభళ యెంత చాత వొర్యనీత. 40 

సీ, పొవరాశికి నున్మివట్టన శాస్త్రీయ . -,: 
కి నుక్ళా [సభ్ామి . 

శు మచ కుజీసితనుు నపస్తార 

" నాచారమునకు కు నుఖ్యాస్పదంబు. 

_ నతిదుర్న్యయమునకు నా నాలవాలంబు నీ. 
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అపరాధి నవశాధి నఖిలలో కాధ్యకు, 

యవరాధి నవరాధి నార్పరతు 

యవరాధి నవరాధి నవనతావనదత 
యవరాధి నవరాధి నఘవివయ్ 

యవరాధి నవరాధి నమలతొాసంధుతష 

యవనరాధి నవరాధి నతివరోత 

యవరాధి నవరాధి నఖి'లె కసంరత, 

యవరాధి నవళాధి నంబుజాత. . 

తగను దగ నెదుటనిల్పుగం దగను తగను 
జడుండ హూతకుండ దుర్చుద్ధి విడువ కకట 

3 

 ఇడితి నడియానలేల నీచి" త్ర మిశను, పీత్ర,..99 

da మంగళం చెవుడు సోమకటె దై త్వహరునకు 
మంగళంబు బలోఢమంధరునకు 

మంగళంబు ధృతోత్తుంగభూతలునకు 

_మంగళంబు హిరణ్యమర్దనునకు 

మంగళంబు బలీం ద్ర వముదనివారణునకు 

మంగళంబు కుశారమండనునకు 

మంగళంబు దకాస్యమరణకారణునకు 

మంగళంబు వలంబనూరణునకు 

. మంగళంబు కై ఫోరీవ వృతభంగకృతికి 

మంగళము చర్దవస్తాన్న మ 

క. 88 
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నీ, ఇది పశించినచారి కడి ్రేమనినువారి 
: కిది లిఖంచినవారి శ్వుశేదు 

ఇది గృహిరబినణారి కిది “ధరించిన చారి 
కద నుతించిన వారి కెగ్టులేదు 

బది గణిలచినవారి కిది రుసంగిన బారి 

కిది గుణించినళారి “కిగ్టం'లేదు 

ఇది మతంబను'నారి కిది బుతంబనువారి 

కది హితంబనువారి 'కెగ్తులేదు . 

గీ. లేదులే చెవు జెపుడెన్దు లేదు లేదు 
_ కలం గనులంగట్టి యీశ్ళతిం బలిసింగొనిన 
పాతం ప్రీకకచో. మేల సరివియంబు, వీత, ,,101 

. 
ఓ జో నో! 

ల శ్రీమన్న నుడుంబ 'జింకట. - 
గామరృనిన ళు రచిత రంగోళ్ నుణ, 

ల. ల - శ్ర శ ళో శ శ్లో త్ శమము a 
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కీ రిక 
మూధవళతశకమును వ్రొసీనది అల్ల ంకాజు రలిగ 

శూయికని. ఈయన బజాం గంథనిభ్రాతయు సుప, స 

నీద్ధకవియునగం అల్లం రాజు "సు బ్రవ్వాణ్యకవివకష్థిన 

కుదూరుండు. ఉఛయభాహాకవి. హలవఛానవిథానని 

పుణుండు. ఈకనివ్రానీనయాం ధ్ర కరణమగు చంపూ 

సామాయణమువలన నీయన తశామ్మజూవిః లా 
పూణుండనియుం ఓీ8ి కాలురసమిావస్థ్రమగు చేబ్రోలు 

నివాసీ యనియుం చెల్లియుచున్న ది. 

మాధవళతకను నీకవి పొఢవయస్సునందు రచిం 

వెను, రదనకాలము శాలిషాహనళ శాజతుంలు 1887 

అనుట'చే శతక మివ్పటికీం బదినంజల్సేశముల క్రిత 
దటం బూ ర్తిశేయంబడినటుల స్పక్టమగుచన్న డి. 

ఈశతకము "కీఇకావురవా _స్పవ్వుండగు కుంతీజక్తాగ 

వసాషమి కంకితము'గా రచింపంబడినట్లులం ధో లిపి 

ముథలనం ఇెలియసగును, శతక స్తంనంటే స 

చవత్కనియు 'విమర్శనివుణు డును.
 నవయుగమున. 

నున్న వాడును నగుటశే నీశతకము. ..నాగకకులకు 

చుచించునటుల భావసమ నిష్ణితన పంగ 
య . 
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ఈళతకమునందలి ప్ర తివద్భనుభ_క్లిరసోద్యోధక 
మై మృదుమధురభూయిస్థ మై శ్రావ్యనుగ నున్నది, 
ఏ నుబదిథునిమిదవపద్యను * మొదలుకొని సండ్ర, డు న 

“తొలుత నీళతకము !॥ శీ! చెలికాని లభ్య రో 
వ్రగారి శతకసంపుటములందు ముది ద్రితమయ్యిన్లో 
ప్రీదన మేను ప్రకటింహబోవు . భ రం . 

mrs | 

సు 
'కూయుద్యననునటో దోడ్చడిన శ్రీ న 

కాజురంగశాయిక్షవిగారియెడలః గృకేజ్టేలుున్ ఏళ 



శుభమస స్తు 

అల్లం రాజు రంగశాయికవికృత 

మాధ వశళశతకము. 
తెరి. 

ర్జీ చు. శ్రీవీకాఫురమందు భ కులను రథహీంపం దలంవూని 

తృద్వ్యా పారంబులం బక్కంజేయు చుంగిరీటాద్యు 

త్రృమూలం ,క్రీయల్ , దీపింపళా జిలునవ్యు మోము 

దగయ గుందీచేవిచేతం బ్రతిస్టావూజల్ గనియు 

న్న నికా గాలిశౌదళకా సార్షమిా హరీ మాధవా.! 

శాహ్రారుల్చేనెడి దుష్టకృత్వములం బోంగొట్టంగ 
_ లిస్టావళుల్, ప్రారంభించిన సాధుకృత్యములం 

గాపాడంగ నూహించి పా ల్పారళా యాదవ 

వంశమందు జననం.ై మున్ను శ్రీకృష్ణుడా 
"వేరన్వ ర్సిలినాండ 'వ్వెకద సేనింతు న్నిను౯ 
మాధవా. 2 

మః త్ లిధర్శ జ్జాలు పాండునందనులకుక దుర్యో 

ధనుం డెన్ని కం, దలముల్ గరార్చదలంచీనక్ 

_ భువిభ వత్కారుణ్యయుగ్వీతుణం, బులటేన య. 

' “విగీటణంగుచు శుభంబుల్ .వారిగ్నెల్లవ్న ల్లమ్హుడంక 3గ 
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మ. మినుకుల్ 'వేయింకనేల కూళయు నజామోఖం 
డు నొరాయణా, యనుచుకొ దాను నిజాత్తజాం 
బిలునంగా నయ్తూఢు 'నెంటేడయకా, గనుయకా 
వానికి గాలకీకరులసంఘాతంబుచే సంళ్ళవిం్య 
చినబొధల్ దొలంగించీ మోతువదనిం జేకూర్చి 
తొమూధ'చో. శ 

మ. దురితాత్తుం డగుశే టభుం డనిడు'దే దైత్వుం జెల్ల 
లోకంబులం, దురుహింసాన్వితకృత్యీ ములో స సలు. 
వంగా నుద్భాన్త వోక్రోధ విను ఫరీతీస్వాంతుండ 
బొచు నయక్టిసురునీ సస్పోరళా వి 

భరము న్తాన్చినవాండ వీవెకద "జీవా శ్ర్నోరీ 
మాధవా త్ 

ము అలకా థానలినాయకా కీవయినత్యంకానుర క కం . 
డై, లలితం'టై సుమనోజ్ల జ్ఞ మైన సరసాలాసంబు. 
లా లీలతోం ౩ బలుకళొ డాయుచు యానునొం 

. బువులలోయ బల్లాటు క్రీ డావిచే స్టలుగావించి 
i  తదంగనామణిని వ్యాష్టకేనికా మాధవా. 6 

ము. శాంత: తేద బకాతన నిషాక్రాంత స్ట . 
దర్గింద్నరామే, నివుణతర్శింబోన నీక బోల్డుడాన 

సోనీచాత్త భొవంటు న్నీ వ్ర పకబ్రతాశువౌటచే 
॥ నెల యోవూంబోండి ప్రా అంబు + లో క్కపరికా | 



మూధవళతగ్రము, b19 

నీల్పి వధించినొ(గున్ర జగత్క_భ్యాణడా మూ 

ధవొ, 7 
మ్, వటుశేయారసరిష్కృతంబయిన నీ బాజోచతు 

మృ-ంబు ది _కృటముల్ నిండిన శోభతో నెనయాం 
బద్నా 'బైనలోకాళి యు త్క_.టభారంబునహీం 

తు వీవని జనేిఘం చెన్ను నే వీక్షయా, స్ఫుటవీ 
మోవలి సోకి రతునిడునంచుకా జెల్చెదళో మా 
థా, 5 

మ, యమునాతోయనులందు గోవీకలతో నోనంద 
'మొవ్చ£ొ నిహా రము గావించుచు శీకరంబుల 
రుదారళా జల్లుకొన్నట్టి కొ లనునకా వారికీ. 

శ రి 

ధవా, రి 

శ. శూరుండౌ నరశకాసురుండు జగనుల్ శోభి 

వలా జేసీ చెన్నా రం7గాం బదియాలు చేలన్ఫవక 

న్యా శ్రే హ్థల౯ా బల్లి చే, గారాగారముల. చేర్చ 
నయ సురుని౯ా ఖండించి బరధస్థలౌ, వోరి౯ నీన్ర 

వదల్సీ యందటు సుఖంపం జేసీతా నూథహా. 10 

శా నీతోడళా నహాకారులె నిరతముకో సీసత్కచై 

'పహపహత్రులై) గోతండరంజూల Nyse 
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- - క్కుల్ గా భవబ్వేణు సం, జాతంబుల్ ఖనగిత 
*  ములొవిని యతి శ్రావ్యంబ్బులై యుంట సర ప్రీతిం ! 
.. భొందిరి వారొనర్చిన తవ శ్రీ యెట్టిదోమాభవా, . 
కొ. రాస క్రీడలొనర్చ గోవక వధూ రాజ్యంతరస్థుం 
/ _డవై, నాసా గ్రంబున నొ_క్లికం బనుర మంద 

నేరవక్ర్రంబునో, ఫెనీల్లంగను దొంటినోముల ' 
ఫలంబాయంచు వా ెన్న (౫౯, నీసాన్ని ధ్యము 
వారి క బ్చెనుగదడా నిత్యంబు శ్రీనూధవా, 12 

ఛా, నీసందర్శన మూచరించిననరుంజే మోతనుం 
. . బొంచెడుళొ నీజేవకా నతతం చొనర్బువురుషుం 
చే నుంచి ధన్యాత్తుండా, నీనూక్తుల్. వినినట్టి 
+ మానవ్రులకుళా నిత్యంబు వై కుంఠసం, వాసంబబ్బు 
. నటంచుం జెస్పంగందగుకా బతీద్ధ ఏజూమాధచా,. 

ళా, నిన్నుకా జూడని కన్ను లేల యెవుడుకా నీస్తో 
oe ప్రముక 'జేయల్సే కున్న ౯ జిహ్పాయబేల నిన్ను 

' మడిలో నూహించి ఛ్యానింపళేే కున్న కా జి త్త 
మేల నీకుం గుసుమన్ర్యూ హంబు చే. బూజలక్కా 

_ ఒబిన్నకా లేని కళంబబేల యనుచు౯ : వాక్రు చ్చ 
_ ౯ దకొ మాధవా . సే. 
కా, నీయాలింగన సౌఖ్యముం బొరయ 'నెంతేం నోకు ల చున్న ట్టిసుత్యాయోహిమణియుకా మొదల్జలు 



మూధవళిత శకము dal 

గు నబ్దాయుల్ నినుంజాూచువా, రె యుద్యా[ 

. వాముబొంది రట్టిచరితం బెలించు మర్త్యాళికి౯ొ, 

బాయుఖ సం సృృతిపాళ బంధములు సంభానిం 

వంగల మాధవా, 15 

ఛా, సీనావుంబు సరిం'చోనేని దురితానీకంబు నిరా 

లకం, బొనంచుళా మదిలోదలం చు చును నిత్యం 

బుకాభ వన్నామ లు (రనౌ "యణ వానుదేన 

యనుచుళా గృష్టా స్మరింతు౯ా జుమో, దీనుండ 

న్ననుం బ్రో గ న్రమికరుణతో 'దేవాహరీమాధవా, 

మ, తొలి సాధుండు గ శీంద్రు డమొనలిచే దుర్వా 

రబాథా ప్ప వి హ్న్షలుగక నిన్ను హారీహారీయను 

చుం బోవళా పెయకోయాణా దయా. కలితస్వాం 

తుండావే న నీక "సొసలీ౯ొ ఖండించి నాగేంద్ర 

నిం, 'వలరళా బోచితి వయ్యెడకా నునుపును 

య్యా నన్ను శ్ర్మాధవా. 17 

శా సోమాదిత్యులు స్ు నే త్రయుగమాచు౯్ జింక 

టింగొట్టి యు, భ్రామంబై వెలుంగు లోకముల 

కొందక్ చేయుచున్నారు ఏ నున్నా మందాకిని నీదు 

పాదములయందావిర్నవించెంగదా ,నీమావోత్త ట్టి 

ము నాశిటుంగవశమే నేమూఢుండకొమాధవా. 

వు, అలబాణాసురుం డాజిరంగమున .జాయన్వచ్చి 
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నశ వాని వోర్చలదర్పంటు నణంచీ తడు 
హోస్రంబుం బడంగొట్టి ముత్కలితురగా డ్య 
దున సతి నుహికన్యళా వడికా దెచ్చికతలమే 

_ శావకదోళ్చ్ళతుమ్కపటునత్వం చెన్న (గ నూ. 
భవా, 19 

ను. మురదై కేం దుని, సంహరించి నుధుండళా ఫూ. 
రాను రాధ్యయునిళ, దురమండుకా బటీనమూర్ని 
శీశిపలలాంథోనాయకుం౫+ "లి ముహ్కురుండై వ 
_క్రిలు వబ్రనాభదనుజుకా జక్కాడి నీవీ వసుం, 
ధర నిస్కుసటకం జేనినాండను నువాళ్లా మె 
"దక మాధవా, లం 

వు అతిదారి దృక్టము నొంది విస్ర్రండు కుచేలాఖ్యుం 
డు నీబొల్యమి, తతనాత తృందలపోసి సీమ్మట భవ 
.. తాన్ని ధృ్యముం? రి నీ, క్రతండ డర్చించంగ జెచ్చినట్టి 

యటుకుల్ వార్ష ంబుతో మెక్కి-భూ,రిత వెళి 
ర్యములిచ్చితీ వలేనికి౯ా శ్రేయషవ వదా మాధవా. 

కొ. నీకుకా చాహానమై వస శ్రి త్రింగసుచుకా నిన్ను 
_ న్నుజూగంబునకొ “జకం చుకా వహీయిం చునట్టిం 
డగ  వకేసామి 1 పుణ్యంబులకొ, నొకుం జీరో 

_నంగోందరంచ రకువ్చుడంం దల్బరిటు దొనోటచే 
_నాకొకోదరళాజ్ర వుణ్యము లగణ్యంబుల్ గదా ల 
_మాధజా, oA 



మాూధథధవశళశ తక ము. 

శా భూనేతల్ ఘనగర్శుయు క్తు లగుచుళ౯ా బోషిం. 

వకున్నా రిక నానసంబౌనెడ సంతసంటు నవీనూ. 

నంటే నచో; జింతయు, న్యానంబూని నిను స్పజిం 

ఇద మదికా నా వెం బసాదింవు మృయ్యా నీవే. 

గతి నీవ పదాబ్దముల ల సౌధ్యానిం పదళొ మాథవా. 

శ్రా, నీవానిష్ణుంచ వంచుందానెజబుంగమిక్ నీరీజగ 

రండొగి౯, గోవత్సంబుల నాలందాంచం గను 

గో గోవత్పరూవంబులకా, నీవే జొల్చ్పంగ నబ్బు 

రంబువడి వాణీజూని నీస్తోత్రముం, గావించెంగ 

ద నీదుదాూయ చెలియంగా శకము మాథవా,, 

శా. ధీణాంచలిము చేవదానన్రుల ఫొందింపకా జగ 

నోహూనం, బౌచున్నట్టి స్వరూపమె త్తి యమృతం 
బోబేవతా రాజికీకొ, భ్యాచుర్యంబుగ నిచ్చి రా 

తసులకుకా 'కాకుండంగాం జేనితా, నీచర్యల్ 

మిగుల న్విచిత్ర ముగం గోన్పించుంగదా మా 

ధా. 25 

మ. ప్రకటం బై తగుమల్లయుద్ధ నురుదారక్ వేసిఊా, 

(వారము, , ప్రికులంబట్టి వధించినాండ విక దుళ్శీ 

లొన్వితుం గంసునీక, వికటాకోరుని సంహారిం. 

చితిని వృధ్యి న్నీవు గోపాలపా, లకరూావరఠిబున 

నున్న దేవుడవు నికో క్లాఫీంచెదళొ నూభవా. 
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మ. వికృతాకారిణి నాత్రివక్రను దయ స్వీశీంచి 
నీవవ్పరో, నిక రంజెల్లను * మెచ్చుకో 6 దగినదానిం 
శేసికా ద్రావదీ, ముకుళాస్యామణి కీన నిర్మిత 
ములో ఫ్రష్ణంబులంగాల్చి యా, మెకు వకానంబు 
ను గాచినాండవు జనుళ్లెచ్చంగ న్రీమాధవా., 27 

చు, కొలువై తుంబురునారదాదులగు భక్షుల్ నల్ల 
కీగాన న ము, జ్ఞగ్టీలతళకా జేయ దదీయగోస్దిందగు 
చుక బస సమందున్న న, యలఘు ప్రాభవ 

సంప దున్న తులం గన్నార న్విలోకించు వా, రల ' 
కుకా య్రక్కీనం బావముల్ దొలంగి దూరం 
బొగదాష మూధవా,. 28 

శా, నీారిత్ర ములం బఠించ శుభనుల్ నెక్కొ_ంచు 
'నుండుకో నదా,  బాచాకోళలిచత నీదునుతు 

"లొ వొ కృుచ్చిన న్వారి శా రా చేహూరుచు. 
= 'నుండెడి౯ స సకలకిర్థస్నా నవ్పుణ్యంబులు౯ నీచే లో 

కము లుద్భృవస్థితిలయా న్వీతంబులౌ వూాధవా, 

శా, 'నీవతస్ల స్థలమందు “"శాలరవికాంతిం ేరంగాంజూా వ 
విలుచుల, శీవికా ఛాసిలునట్టి కౌస్తుభ మణి న్వీథీం ( 
చిన నాడు. మో ,వావేశంబులం చాన్సి: జ్ఞానకలి 
తుండ 'మోతుముం బాల్పడుళ, జీవా! నీవుధ 
రించు చిన్నామయినకా నిన్ఫొలు నో మాధవా, 



నవూధ వశ తక ము, ర్ల్ల, 

ఖా, నీకంఠస్థ సలియందువేలుచు సుధినిర్వర్ల వి సౌరభ 

స లాశల్పద్రు?: హత్యల న వననూలా వైజయంతీ 

మనో, జ్ఞాకారంబు “భెదంగలంచినను బుణ్యస్తోను 

ముల్ వానికి _జేకూరుంగద భన్మహత్తులు 

మనీషివ్లాస్యుముల్ మాధవా, 81 

శా. ఆదుర్యోధనముఖ్యదుక్దనుల కణ్యాళ్చర్య ఖతి 
ప్రదం, శ బె దీవిందంగ సజ్జనుల్ వినుతినేయన్ విళ్వ 

వావంబునెం, శే దర్శిందంగం జేసీ యానమయ 

నుం'దే తేత్సభ కళా చేడ్కనిం, డఉాదృష్టి౯ ధృత రొ 

ప్ర్రభూవతికి సీవందించితో మాధవా, 32 

శె, నీవాస్హంబున నున్నశొగ్గధనువుకా నిత్యంబు 

థ్యానించినక చేహారోగ్యముగల్లు నందకము 

_చ్వారింప నృమసాఘముల్ , వీవారం బినదీ ఎస్టీ 

బో నణంగు న్నికా గొల్వంగా ఛద్రసం, ది 

పహాంబుల్ సమకూడునంచును దలంతే న క్ర్చే 

మాధవా. 38 

కా, నీచ క్రంబును సన్ను తించినను వానిం జెందరా 

వావవర్, వైచి తేస్టం బగునట్లు నీఘునగద న్వర్దిం 

వంగా వానికళా పోంచ న్పోకధరాతిఫీతి జగమం: 
_ దున్నీదు శంఖ స్తవ, ప్రా ప్రా, చుర్భంబొనరింప, సౌఖ్య 

"ములు గన్పట్టుంగదా ్షూధవా. స 
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రా నీపొదార్చన మెన్ని జన ములశేని౯ జేయ నాశ 
బ్బు'నే, నీవంచాయరమం శే త్స సజ్జపనము నే నిత్యంబుం . 
శగానిం'చెదళా, సీపాదానత _క్షబృందనులతో 
న్నీ హరిబు గానింతు నృుయ్యావడ్తాత, కృవ న్నను. 
న్మనుపుమా య శ్రాంతేముకా మాధచా. శివ, 

యు, నిను(గన్న ట్టి మైన'బేవకి పురం థ్రీ రత్న మైయె 
“చ్చు న, వ్వనితొగనర్భము పావనుబునొనరందం 
బుట్ట మున్నా "మే , 'చిననోముల్ ఫలియంనం 

శేసీతిననన్ శ్రీ ్రష్తరూపంబునో డను గోపాల 
కబాలురంగదిపే యాట్ళే క్పికొ మాధవా, 86... 

మ, వసుబేవ్రండు తపోవిశేషములు వూరంబందుః 
జేయంగ సం తేస్మొక న్ప న్నలియించినట్టిఫల 
మిోాతండలచుం జా హృష్టమూ, నసుల్హై నిన్నల 

5 నందగోవకునియింటకా చేర్పు క్తెంచునో, వస 
మై యానమునతోయమిావఠుగం ద్రోనంార్భజే : 
మాధవా, 87 

ము. తనదుగ్ధంబులనిచ్చి "వంచిన యశో చాబేని పు -. 
|. ణ్యాలో యిం తేని లెక్కింనంగ శక్యమే యెవని 
లీక వా స్టంబుతోదున్రచుకా, నినునాడించుచుం 

' జంకంబెట్లుకొని షాసీయంబులం బోయుచుం, డిన 
: చ యల్ గలి మట్టుంట్టుకానియున్నే ర్పొనల్య 
+ “మాధవా. . “788 



మూధవళత తశ ము. గప? 

చు. అలనందుండు నిజాత్త జాం డవని నీకత్వంతముం 

చేవము బొొచ్చిలంగ న్యూప్రలలంకరింప.గని సరీ సంప్రీ 
ండనై గొలప, లల D నిషహారించినాయణ వ్ర 

సులీల క న్నీ చరి తంబు ని, చ్చలు నాత ందలపో 
టీ ఎర్ర 

యువారలకు నాశ్చెిర్యంబగుక౯ా మాధవా. 39 

భా, పొశారాతిదు ౧౪ గ హాంబున శిలావర్షం బహో 

"రొ శ్రే, ముల్, నీ కై చా గురిపింవ నంత "మొద 

వల్ ఫీతిల్ల గోవర్ధనా; ఖ్యాకం బైనగిరింద్ర, 

మె త్తివెస 'సబానోబీనో పాళి క సోకంె బె నసుఖం 

బొసంగితివి నీదోళ్ళ క్రిచే మాధవా. 40 

మ. పరశాంగాొ పరవి తృనిస్న్బృవాుండశనైై సాన్టమిా 

భ్ వర్ధన త్ర త్పరబుద్ధిళ విషయెౌాపభో గము 

లమ వాంఛ నిష్గనర్ణించి సీ స్త రణం బే యొనరిం 

చుచుంటి నింక నీచారిత్ర, మా-భించుచుకా బర 

మానందము జెందమంచేననీ ని న్చా/న్టిం చెదళ 

మధ వా, 41 

ము. అలసాళ్వతీతినెత సౌంఛకవిమూనారూఢుండై 

కిన్క_తేం,గలహాంబుం జొనరింవంగా నతని ౫" 

'వోదకి న్నీ మహో, బ్ర గీలశ_ి కిం బడోజేసీ గండ 

ఆంచితే శ్చా )ణంబులోక్కు_మృడి౯,దొలంగం చేసితి 

నీనవకావె సకలాప్ప్రల్ మెచ్చంగ౯ మాధవా. శ2 
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ము. అనివార్యుం వగునట్ర కొాలయనవనుం డన్యాండు 

యుద్ధంబొన, ర్చిన వాని న్గుచికుందసం శి, త ధరి 

త్రీఛ్ళో ఎృద్దునోంతంబునళ, జనంగాంేసి నసీం ద్రు 

వేత నతని న్లంపించి యమ్తానిచే, ననుకు?లక్లు 
తు లొందినారడ గవ్చుగదయా్య శ్రీవారీ మూధవా, 

ము, నినుంటూజించంగ ధర నందనుడు యత్సింపా 

దదుద్దేశను, న్విని యంతకా శిళుసాలుం జాగ 
హుము'వే నిక దూలగానవ్వు డా, తనిశీర్ణ ంబుసో 
ద్రుంచినాండవు సభాస్థానంబున నృఘ్యళె ల్ల లను 

మోచ్చంగ ఛవద్విదూోూషకులు నేలంగాలశే 
నూధవాొ, 44 

ఛా, కాళిందీవ్రాదమం దుం గాభలియవహాకాకోదరుం' . 

.డంబువులో "శ్యేళజ్వాలలనిండండేసి జనుల : 

_ న్వేధింప నీవస్పుడా, వ్యాళోద్ద ద్దర్శమణంచి తచ్చి 

రములం దంఘీ ఘ్రద్టయంబుంచి స్కల్లీలన్నాట్య 

“మొనర్చినాండపు. వ్రజల్లెచ్చంగ నో మాధవా. : 

ము సమర వేయపరా క శృముండగు జరానంధుండు 

" నీనోడ యుద్ధము “ గావింపదలంచుచున్న తణీం _ 
దద్బా వాసము ది_క్షగ, ర్వను వారించంగ భీము. " 

నిన్ జొనిపి సంగా గ్యమంబున నాగ్గీని నం, తము . 

= నొందించితి. 'వబ్యురంబుగను, తుద త్రక్వం 
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థా, శ్రీరంగంబున రంగనాయకుండ నై చులొగంది 

చా, దిలో, శ్లీ6*+మాఖ్య వహించి నీలగిరి 
భద్రాద్రి, 
లో శీ ప్రేమ్ముగన్నాధుండకా, చేర న్న ర్రిలి శేవసే 

లమున కీప్ "స్వేంక' కుశామఖురిం జ్రైన్నారం బూని. 

నవాండ వీవొకండవే య్ యుంటివో మాథనా, 

ఛా, నీకు నొ)క్కె-ద ౧ నీదునేవకులతో నెయ్య్టంబు( 

గావించెదళొ, నీకీ ర్తిం గొనియాడెద న్న నసులో 

నీధాసానముం శేసవళా నీశవ్వారును "సూటిలేర 

నుచు నే నిత్వంబు వాకు శు, చ్పెదక్ నాకు న్గోతు 

“మొసంగంగావలయు శ్ర నారాయణా నూధవా. 

శా. నీచే విద్యల శిల్ల ౧దానకమవై నెకొ_ం౦ంచు 

సాందీవభూూ, జీవశేష్ల శ్రిస్టుని: మెంత "విద్యలనుబూ ర్తి ర్తి 

'న్నేర్చికొన్నాండ నం , కానిద్వన్మ ణి వూర్వజన్మ ర్చ 

క్ బెట్టిదో యేరికికా, భావింవం దరమౌా 

నెభ _క్షజనకల్పమోరువో మాధవా. ర్స 

శ్రా ఆవత్కాలమునందు . నీస్త రణ మత్యంతంబుం 

గావించిన, గాపాడంగం దలంతువీన్చ వనిలోః 

గార్సిచ్చు. 'వేస్టింంగా, గోవ స్త్రీలును గోవబాల 

కు లనేకుల్ వేడగా నవ్వులా, యావత్తు న రి 

యించి, ఎమ్మ చితివి, శాఖా యరదణిక న్హూఢవా, 

శా చ్ రండ తగుసోమకుండు దుపిణ దు శ్రుత్యు 
లో 

౧-84 \ 
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త్కరం బెల్లం. 'చెంపార న్లుచ్చిలి వార్చి జాంగః 
గని నీవ పళ నుత్స్టంబవై, యారో ధిపుః జం. 
పీ చేదసముదాయంబు న్వడి నచ్చి యం భోరు ద్ద 

_ న్లున కిచ్చినాయి నతంణా మూదింపగన్ మాధవ. 

ము, 'తమృతేంబు న్ముజియింప చేవ దనుజులొయత్నిం | 

చిమంఖా న్రి6 గృవ్వముగా, బన్న గరాజు రబ్జ 

వ్రగ నొప్పం జేయుచు న్బాలసంద్రము బల్లీన్మ, 
ధథెయింవ నీవపుడు కూర రృన్వ్వామవై వ యానం 

ద్రము నీశర్చరమందు బూనితివి ధీర గ్రా మణీ 
 మోఢవా, ర 

" మ. అవని నా వనుజుట్టినట్లుంగ హిరణ్యాతుండు 
చుట్టంగ క వరావోకృతిం దొల్సి యాదను. 

. జాని న్ నోర స్వడింగూల్చి యీూభువి నీకొమ్మునం.. 
“బూనీ పోచికిని నీభూరి వ్ర ,భానంబుం జ్మెవ్బవ ,. 

_ శంచెవ్వకితై నంగాదు వికచానా కాక శ్రీమా. 
"భవా. క్ 

చు అ డాహిరణ్యకశివుం డత్యు గ్ర డ 
- శోవంయబువో, 'భ నదీయాలఘ్రీసరోజు . భక్త కన, 
రుయా ప్రవ్లోదు వాధింప. దర్వానవసీం జ కలి oy 
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మ. బలిదై ₹్యా గణి నంచనంబు నొసరింవ న్వామ 

నాంగుంసో న్రై,యిల మూకంమ్రు లుమాత్రమిా 

వడిగి యూసృథ్యదివు గాలమికొ దలవ వాని 

నిద్రొక్కీ నాగభువనస్థానంబునక్ 'జేర్చిత్కొజల 

జూాతాతు భవ త్ర ఎఖెౌవ నెటు న్నక్యం బె 

శ్రీమాధవా. న్స్ 

మ. జమద గ్నాసాష్మాఛవుండవ్రై సకల రాజన్యా యు 

న్నీ దు కో,-థరుహోగ్ని స్ఫుటకీలకు నృలభబ్బందం 
బై చననాషరి ర, క్షముచేతం బితృచేవతర్చ్పణ 

ములం 'గోనసించి హర్షి ంచితీ, వము న్నీయవ 

తార మద్భుతకరం బయ్యొంగచా మాధవా. 56 

మ. కముడాం త్యాదులం బూని పం_క్లిరథ కౌసల్యా 

తనూజుండవై పమ థాధిశ థనుస్సుంగాల్సి య 

వుడానై చేసిం "బెండ్దాడి ద్యర్దములౌ "రావణ 

కుంభ కర్లులను యుద్దంబంది. జక్కాడి యా, 

తమ నిమ్మంటకం "జేసీనాండవు సురల్ శ్లాఘేం 

పంగకా మాధవా. ర్? 

మ. యదువంళంబుముదంబునొంద బల రామాఖ్యుం 

డవై రేవత్కీముది రాశీమణిం బెండ్లిమై ముసల 
ముం బల్లాంగలంబూని ' ద్కుర్మదుంజై నట్టి. వ్రలం 

_ బరాకునునిం బేరన్లున్ని కాళిందియకా నది. మర్దిం 



రిల భ క్రిరసశతకసంపుటము 

మ.వరమానందము భ' కకోటికి నిడ న్చాద్ధస్వరాపుం. 
డై, దురితథ్య్వాంత దివాకరుండవగీ చు నుర 
దముల్ వ మాన్ని స్కుస్టిరచిత్త చంబున నిన్ను! గొల్చు. 

మనుజ్షేణి నృదా ప్రోచుచున్, గరిమన్ లోక. 
ము'నేలుబుంటివి కటాతంబొస్పంగన్ మాధవా, 

మ. కలికి స్వాకృతిందాల్సీ దొష్టజనసంఘుధ్యంసముం 

జేయ ని, స్తులదోర్వ క్రమము న్వహించి విలన 
తుంగాళ స రాజంబు వై ,లలింగగార్వ్పుండి కరంబునం 

దుం గరవాలంబూని ని తద్దున్తుని, ద్లళనంబుం బొన 
- రింతు వెంతయు జగత్వంరకశా మాధవా, 60. 

కా ఈబే తండిని తల్చివీవె ఇెలివీవే ప్రాణమి త్రం | 
_ డవ్ఫళి, నీవే నాకింక సద్దురుండవయిన సొస్నీ జే గవ సవా. 
_యుండవృకొ నీవే యావ దలందు రక్షుకుండన్ర ... 

"న్నీ 'జేసుమో శ్రాతవుకానీవేగావున నిన్నుభక్షి. 
_-గొలుతు న్ని ఖంబుగన్ మాధవా, ర్. 

జా, '. సీమందస్తి త మాసు ఛాంశుకిరణానీకస్ఫురచ్చం న 
చద్రికా, భూమాభిఖ్యం దిరస్కరించి కలశొంభో (| 

హం సద్వీచికా, సో ; సోనుంబు న్నిరసించి భక్తు కులకు . 

వ. _ నసోశానుకంద నృదా, కేయంబు ల్ల ల్ఞలుగంగంజేయు . 

,ననుచుకా శీ _క్రీంచెదళా మూథవా.. rr. 



మూధవళ తక ము. ర్ర8ి 

ల్కశ్రీనారీమణిక న్నివాసమగుచుం జెలొంది 
త్రైలోక్య ర, మొనైవుణ్యముం బూని చూపరు 
లప న్పంధించు భద దృ్రంబులక, గానా దానికి 

నద్దియే సరియనంగ న్టల్లునో మాధవా. 68 

శా, నీదేహాంబును గన్న లారంగనిన న్నీలాభ, భ సంకా. 

థమ మోదనంబు న్స టీయిం-చచుం దాపక భుజం 

బుల్ చూచిన న్హల్బశొ, ఖాదర్పంబు హనీంవంగాం 

దగి మదిం గాతూహలం బూన్సు నీ నే దైవంబ 

నటంచుం గొల్లు మదిలో నెల్లప్పుడు౯ా నూధవా. 

చా, కామృక్రోధనుల న్ల న్ల్రయించి మదిలో గర్వంబు.. 

వర్ణించి ని చ్నేమర్తు రండు దలంచి కొల్పునొ 

యేతంచే శుద్ధధన్యాత్తుండై, తా మోతంబును 

జెంద నరు రు (డని 'జెందంబందు నే సమ్మాచు నీ 

మోాంద 'నదినిల్పికొ ల్చెదను దండ్రి, శోవుమోా 

మాధవా. ర 65 

ఇా.నీళంఖంబు సుదర్శనంబు మొదలె నీదివ్భ చిహ్నం ' 

బు లెం, తే ఎ్రంగారముగాధథ రించిననరు న్వీతీంచి 

నక జాన మా, వేశించు న్సుకృతంబుగల్లునని 

నే వి స సృబ్దచిత్తుండనై, నీశుంభ ద్యరచిహ్న ముల్ 

దలంచెద౯ నీభక్తుడక మాధవా. : 66 

ఛా, పాళంబు న్గరియించి కాలుడు నను. నాధింప + 



రితి భ_క్రిరసశతకసంవుటము 

నూహించుచో, లేళంచైన నిను న్హలంవంగలనో 
"లేనో యటం చివ్వజే, శాక లకంబున దాొనక్షస్త ర 

ణముం గానించెద న కిత్రో, నోశాం'కాక్చతి 

_ నన్నుంబ్రావుము దయాయు క్షు కృండనవై మాధవా. 

శా, తర్క-న్యాకరణాది శాస్త్రములు శ్రాహ్టైయు క్రి కం 

జర్చించుచుకొ దర్కాంనం బనిలేదు+ దాన యమ 
ఛాధ లాగ్టియునే యన్యసం, వర్క 'బేమియులేక 

_ నీచరణనే నివాస క్యండై డై యుండినకొగోర్కుల్వానికిం 

జేకురు నృనవిము కృండై తగుళా మాధవా, 68. 

ఇ. ఘంటాకర్ణుండు యువ్యదాఖ్యను వినంగా రాద. 

టం వెప్పుడుకొ ఘంటల్ కర్ణ ములందు( గట్టు" . 

“నుటం గాజే తదంహళ కూ; ౪ లుంటాకాత్త్యండవై 

_దయారసము, చెల్లుల్లనుగా నాని క్ నంటం. 

. శేసీతివయ్య మోక్షము ననాయాసంబుగళా 

మాధవా 69 

శా, శ్రీ కాంతామణి భామియయుం బదముల న్పేనించు = 
' శోండంగ నా, "నై కుంఠంబున శీషళకాయినయి 

ఎసద్భళ్తు కుల్. మవోభ డితో, నీకీ రి న్వినుతించు 

 చన్నేతజినా నీవై భవం చాత్తలో, నకాగత్వ. 
“యునం దలంవెధను. లోకేశా ఏ హారీ మాధవో, 7/0. 

శాసక్యయి విభీవణుండె 7 యొఆుంగు న్నీస్నతాళు. 



మాధవళ శతకము. ఫ్కిత్ 

రృంబునం, దె సుగ్రీవుండో సొథీ. భక్షజనరతూ 

స క్షిం బన్లోదుండకా, దానుంజే యగుసాతీ. 

నీయభయచానంబందు నంతింద్రుంచే, యాసా 

థీకృతుంగంచుం గొోలు మడిలో న శాంతముక్ 

మాధవా. 71 

శా, నలోక్షంబుననుండి యిచ్చటకు దా నేకెంచెనో 

యింక. డా, సలోకంబున శేగునో యది రవం'తే 

నాత్త భౌవింపంగాం జాలం డెన్ని సహా స్త్రృముల్ 

గజుహానో జన్మంబు లెన్నం౦దగం, “"డాలోచింన 

నరుండునీదుఘునను*=యాక్రాంతుండై మూధవా.. 

మ. వినిన న్నీచరితంబులే వినవలె న్విశ్రాంతిమె 

నెస్పుడుకొ గనిన న్నీభువనై క మోహనక రాశా 

రం'చె కాంచన్వ బెక్  జనిన న్నీరుచిరాలయంబు 

ల యిచ్చం దాజనంగావలెళ౯, మనిన న్నీవద 

నేవాచే మనవి న్మర్షుండు శ్రీమాధవా. గి 

శా. స్వర్లోకాంచితభోగము లృదిం దృణప్ర్రాయం 

బుగా నెన్ను చుకొ నిర్ణత్యంబుగం జాచి నీదో 

వదసాన్ని ధ్వ్యం బె చేగేరి యం, తర్ల మ్యంబుగం 

చేసీకొంచు నెదలోనన్ని ల్సి ఛ్యానింతుం జ 

'- ముర్తీల న్ననుం గాంచి ప్రోవుమయ. యంచు 

. yp 



586 భం క్లీరసశతకసంపుటము 

మ, సరజున్మం బతిదుర్ల ప భంబనుచు నెన్న నెన్నంచొల్చెగా 
యందు, భూను రజన బు లభించు టుత్తను 
క. న్వేదవే త్త త్తలో వచిం, తురుగా కట్టిన 
జొండు నీదువదభ కృుండయె'నే నోతనుం,బొర 

న్ కివిపానుల డొందగలంజే మోతుంబు, 
ద ల్ 

ఛా, ఏజాతి న్టనియించిన న్నజీయుం బా  నెచ్చోట 
వ రించిన స్పౌజన్యాక లీళాంతరంగుం డగుచు 

నృదృృక్షి క్రీతోనుండి న్కీ వూజల్ చేసీనమానవృం. 
డు సతతంబు నా సఖ్బిముల్ వొందుచ్చు చే 

నాలియునై చిరాయువుగవర్థిల్లున్నువి నా న్థాధవా, 

ము, తనయుండజ్ఞ త జేనీనట్టి యవషశకాధంబుల్ నిలో 
కించి త, జ్ఞనకుండవ్వి 'శమించినట్టుగను యుష్మ ॥ 

| “న చాసుండళా  చేనొనృక్చినజేరంబులునై చి నాపయి 
. దయాదృష్టి వ్రసారంబువేే ననురథీంవుము 

'జేవకీతనయ కృష్ణా శ్రీహరీ మాధచా, 77. 
శా రంథాదుల్ దన ఇెంగట౯ నిలిచి య్థశ్రాంతం 

డిశఛినకా సంభోగాదృతి లేళమైననిడ 
జా? ల చియా, - జంభారాతికింబోలె (| 
 శలిరనర? జల్ వీడవట్లాట వి. రం 



నూధవళ తక ము. 587 

శా. అన్యాయాధ్వమునందు వ_ర్జిలకసత్యేజ్ఞానయం 
క్షుండనై, మున్యూ బే కసుఖంబు లేక గతసంభా 

వించుచు౯ నీదు షా, దన్యాసోద్ధితధూ€ నాశి 

రమునంచాల్తుక్ పహాదేయంచునే, నన్యుంగొల్వ 

క నీవదాబ్టముల నే యర్చింశెదకా మాధవా.79 

ఛా, నిన్నుక్లోనస రించు నూత్రమున వానిక్ 
సత్క్ఫే పాదృష్టి చే తన్నీ వెవ్పుడుం బ్రో,చుచుం 

దువని సెద్దల్ 'ెవ్చంగా మున్ను శ విన్నాం 
డన్ మణి యా_ర్రరతకుండ వీవేకాక జేజేలలోం 
గన్నా కుల్ మదినెన్న'గాగలర నీకన్న కాహారీ 
నూధ'వా, 80 

ను. జననంబందినతోడనే కలెగయువ్యన్నామ సంకీ 
_రృనం, బును నీపొదసరోజభ కియు భవత్పూ 

జావరత్వంబు గా, వున నాకీవనుకూల దై వమవు 
గా బుద్ది వితేర్కించుచుళా, వినుతింతుకా 

నినుసంతేకంబు మదిలో వేడ్క_౯ హరీ మాధవా. 

మ. ప్రళయా'నేహనునందు లోకములు వోవంగా 
రహికొనీవ్రు ని, శ్పలతేజోమయ రూవదీపిత 

విశేవబ్యోతివై య త్రటీల్, వెలుగలోకాకృతి 

నొందుచుకా జగములీవే వెండిపుట్టింతువో, జల 
జూతాతు భవత్స్వరూవమె , జగజ్ఞాలంబగుక్ 



రరర భ_క్రిరసశతకసంపుటము ' 

వ తనుల్ చానము లెన్ని చేసినను దచ్యారా 
ఆనీముఖ్య ఫు; ణస్టతమ క్షేత్ర, తృము లెన్ని చూచిన 
నుబా నాయశ్ళ్టమేథాడి స,  హ్కతువ్చల్ వేనసీనం 

_ జూవశీన మృదువద్రాజీవ నేవాసమూ, గత. 
_ పుణంబునుబోలం జాలవనివేడ్కం బ ల్కె-దక ' 

మాధవా, . 88 

మ. తులసీదావుములకొ ధరించుకొని చేతుల్ మో ! 

డి సత్సుండ్ర వృ ల్లులు ఫొలంబునదిద్ది శుద్ధనట 

ముల్ శోనిళ్లలాంగట్టి ని చ్చలు నీసొవు ము సం 

స్మరించుచు 'ఛవత్సంకీ ర్త రనల్ పాడుచుకొ, బలు. 
మూలుకొనినుసన్ను తించు నరుంజే భక్తు ండగుకా - 

మ జటియెయుండుట ముండియాటయును గాషా . 
యాంళుకంబుల్ ధరిం, చుటయుకొశేతులసత్క. 

. మండలువుం నగోంచుకా'_ వేవముంబూనుచుం, 
. డుటయుకా లోనగునవ్వియెట్టులొసంగు న్లోతుం 
: బుతృస్లన్ జయించుట నిన్ను భ జించుచుండు | 
. టయెయిచ్చున్లోయము? మాధవా, .. 85. 

ళా “ఘోరంబౌ ననన! 



మవూధవళ త శ ము, ర5క్0: 

చియాతేనికిం దత్సంగ్రామసీమళా జయం భార 

సీవొనం గు ర్చినా౭డ నలిసాహాయ్యంబునకా 

మాధవా. 86. 

ను. అమృతం బానిన మానవో త్రనునకుళా వ్యా 

ధుల్జర* వృాత్యువుల్, (కృచుమొప్పందొల 

గుకా దలంపభ వదాఖ్యకా నిత్యముక్ సంస రిం, 

చు మనుప్యూ గ ణికుద నంటే నశియించుక్సత్య, 

వైకుంఠ వొ, సమెగల్లుకా సుధనీదు నామసమ 

మేచందాననా మూథవా. 87 

మ, అసువీరు _రతిడాత్ర, దాత్రలఘుబల్య స్తోగసన్నం. 

దిరు ప్రఘణార్బానిధి పాత్ర పొత్రని కభాస్వ 

ద్లో.త గోడా సకృ, న్నిఘసాపాదక గాత్ర గాత్ర, 
మరమాని న్లాఘ్యదోళ్ళ క్షి భా, జ ఘవత్సు త్రక 
మిత్తమిత్రళశి శుంభ న్నే త్ర శ్రీమాధవా, 88: 

వు. కటిభాగావృతధర్న చేల విలనత్కస్తూరికాచి త్ర 

క స్ఫుటఖండేందు సమానఫాలవ్రణత స్తోమ. 
ద్యుహపక్సాల స, ద్వటవత్రా, ధిళయత్వళీల కమ 
లాబ్దాతాననాలోల పా, త్పుట చంచత్కరు. 

ఇాలవాల వినమద్దో పాల శ్రీమాధవా. 869 

మ, అసిశాభ్రోవము కాయకాయదతి భశ్తాంవా స్ప 
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జన్నాథాననై నై వుణ్యవు,ణ్థసమూహ ప్రద సత్య 
ఛారవ రసజ్ఞాత్యంతమాధుర్య దాయ్య సమానా 
రృరమాఖ్యమాఖ్యళళ ఛృ త్చాాంచద్యశామా 
వొ, 90 

మ, ఖలగంధర్వ ఖలినఘోరవల భుగ్వ్యాళావళీవీన 

న్కి స్తులకారుణ్యనదీ నగోవతరుణీ దోశ్లమణాధీ 
నకుం, డలిరా ట్రల్బశయాన యోగిజన బృంద 

సాషంతేయుంజాన శ్రీ జలజాటీసున కొస్తుభా కలిత 

వతస్థాన న్దీ శ్రీమాఫ్వా. 9. 

ను కరిరాజా ర్తి రి విజారచం ద్ర రుచిరంగ బే క్శ్సేరయే 

__ నన్పము, త్కరకుత్కీల శశారదుగ సరిదేద్దంఫీర . 
_ బృందచావన్యాచరితాపార వివోర సర్వజగలీ సం 
రకణా థార శ్రీ, వారిణా పీయుగగారభ క్ష క్ష శుభ 

_చాయ్యాశార శ్రీమాధథవా, 99 

మయ, వత'గాధీళ్యుర యాన'వేల్ల దరి ప,డ్వనర్రావరుంధాన . 
_రృథీతగిర్వాణ విళాన “"యాదవకుల శ్రేయోద 
నిధ్యానర్యాజితళంఖారి దథానరా త్రి వవాన్తి ః 
3 శకాలానభు . _శృతతిజ్ఞాననిదాన కఇాగినర 

 చ్యొచ్వ్యాలీన, శ్రీనూధవా, 98 
యు భృతవేధోండ కటాహావల్ల వ వురం్రీ ధి, డద. 

2 శా్య్భాజ్ధభు కీ కులోళ్ళానా నిక్ స్టజాన నధ. 



మూధథవశ్ తీ శ్ర ము. రత్త 

బావోనావా దుద్ధాసనుధ్యలేలాంచద్వర జ్యా. 
దారిత నుణ" వ్యొత్ర, త వన్ర్యూహా ప్రీ వ ,చీతే వ ద్భ 

_కృసమూహ  పొందవనికన్న గ్రాహ శ్రీమా 
ఫవా, 94 

మ,రనికోట్యంచిత తేజ పాతక తమి స శ్రేణి కావూర్ల రై 
రవిణీరాజ గదంబుజా శి శితసువర్వక్షూజలోశేశపా వా 

సవపూజ్యూం ఘీ, ఘిసరోవో చారుతరతుక్సంశో భిచచే 
తోజ ఇ ,పవసేల _త్సను భానమాజ సమనుస్య 
వ్యాజ శ్రీమాధవా. 95 

శా, . ర్రవత్సాంచగురః క వాటజల'నా శీన్తూయ నూ 

వృభౌవా వార్యాళుగయాట యగ: స్టిఖిత 
ర్ల దాషరకొవాట పా, దావిష్టాప్థదిగిడ్లలాట 

పన వృత ందలన్వరడ్న శో భావిహ్మారికిరీట 

సం స్తువద శేష భ్రా ట శీ శ్రీమాధవా. 96. 

ము, ఫణిభుగ్బర్హ్ల యథా _త్సృమాంగనివదబ్ద వాతమా 

నంగ స్కద్దుణ రత్నాళ్యనుషంగ కోపనీహత్రూ 

రత. పాటాంగ కా రుణికావూర్ల తరాంతరంగ 

గరుడారోవా క్రీ యాచంగ మా ర్షణబృంజాత 

యనసన్ని హంగ వేజనిర్యద్దంగ కీ, ఫీ మాధవా... 97 

మః నిగమో క్షస్తుతీఘోాప కాస్తుభసుమాణికోల్ల 

' సద్భూష లో, క్ర గణాత్యద్భుతగోసవేష శ్రి లది. 
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వాకశ్లాఘ్యసద్మాప సొఛ గసంయుక మనీష 
లాలికరమాబానస మూ శ్లేష పాణిగృహీతీ 
ఫీతియూాన, దుష్కృతపిమానీవూపష శ్రీమా 

_ ధవా, ర 

చు. సమరోర్వీజితబాణనే సనక సమాజ ప్రోతకళ్యాణ 

_ ద్వుర్ణమరమోభయకృత్క్భ పాణ న్్ క్ట క్షత్సాణ 
కురాషణ సృర్వమహీ భారధురీణ పాలనకళహ 
రీబ్యా కెంతేయని, క్ర, మజా _చనువారవాణ ర్చ 

తలోక ప్రాణ శ్రీమాధవా? 99 

ము. యదునంకొంబుధిసోను దువ్కుగసమూహకో " 

కన్నాను దుర్గ దరొత్రించరభీను భంచదనీ 

శా ఛ్రీశ్యాము వందారుస మృదసంశాయిచరిత్ర 

ఛాము సుమబాను సోను వత్కేంకస్కీను దిశా 
. పూర్ణ యశోలలామ ; నతశుంభ కేకు శ్రీ శీనూ 
ధనా, . . “100 

ఛా, క్రీ శ్రీళృష్ణావారి మంగళంబు దనుజారీ మంగళం . - 

మా స్యృత్యాశాంతాధివ మంగళంబు యదు. 

'““నాఖా మంగళం బచ్యు'తా,పాశకారిస్తుత మంగ. 
/ శంఖ గరుజార్వామంగళం బరి లికాగ క్రొనిరా ద 
డా ను౭గథోంద్లీతిమం . మాంగక్యోంలు రీ శీ మా . 

గ కష 5 వ. gn వ ర్న on : En = వన . & 



మాధవ శ్ తీ క ము. ర్కరి 

మ. ధరణీవ.౧చలి శాలివాహన శకాబ్దంబు ల్ల హీధ్రా 

గ్ని కుం,జట సొశాంశులసంఖ్య చే బరగంబంచ 

దాత సాఖాన్ధవనుత్స్చరమందు౯ నగు 'చ్యేష్టవుం 

బవహుళేషతుంబందునా .స ౫విరా స్టీగవారంబున 
(0 

నెల్ల నీశతక సుంచెం బూ రీ శ్రీమాధ వా.102 

మ భువిలో సల్ల మరాజవంళ కలాశాంభో వాలి వూ 

శ్థేందుః జార్యవరస్లాసిత సచ్చరి త్రుడగు సు 

బృహాణ్యు సంజ్ఞాక సృత్కనికిన్ జిన్నముకు న్ను 

తుండ సమరంగళా రంగకొయ్యాఖ్యానౌ, కవి 

నే నీశతకంబు నీకొసంగితి౯ లై కొమ్ము శీ, మా 

భవా. 108 

మూధవళతకము 

సమాప్తము. _ 

amen 





ల్ 

షి ర క్, 

న. న్ఫాక్టీనకవు భలం దహీ తిరువతి; 

చేంక ఓేశ్వరకవులు ఆర ధ్ర కష “కలలో సు నుప్పసీ సిద్దు లని 

పేరెన్నిక గన్న ాకవియగమురచించిన గ ౦థము 

లను జదువనివారును ఈకన్ఫులప్ర, తిఖాదికము నెటుం 

గనివారును న రమాన' కాలమున జాల యరుదుగా. 

నుండిరను4,లో 'సావాసముశేదు. 

బవాు గ్రంథ రచయితలు *తావథానులు వివిధ 

చరుడాం చితులునగు నీకవులకవిణ కేవల చాతాపా 

కముగ నృదునముధుగవదగుంభ* మై యాదికవులకవి 

తను సర్వవిధములః: దలవీంచుచుండును. వీరి యాం 
థ్రీకరణములగు శ్రీ నివాసవిలానము, 'బెలరామాయ 

లను, ను బా రాత్సనము, వ మృచ్చకటికము, స్వతం 

త్ర తే గంథయులగు శ్ర వళకానందము, బుద్ధచరిత్రము, 

వోతేగృహీ=త లోసోసపు _స్తకములు భా పావిదులమ 

న్ననకు యువకక న్రలవరవడికి నాడ పాత్రము లయ్యె 

నసుఓ: వీరి మహోకవిత్యా, లిభకు దృస్రాంతములు 

కాగలవు.వీరికృతులలోని నీకా మేశ్యరీశ తేక మొకటి 

రచనాకొళలమును విషయసందర్భమునుబట్టి య్యా 

శతకము వేంకటశా స్త్రీగారు రచించినటుల( దయ 

చున్నది. (నా శేదిరోగంబు నీనివిచ్చ౯ నిక్కము 
1-95 
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మూడ జీసెవవ్చు, షి ఇనా! క వు మున్నర్కం 

వురోగంబు_ సకలామయంబులుసు నెము స్నన్ను 

జీవించు) లోనగుప ష్టములనలనం గని నాష్బధివీడితుం 

జై శతకమున నంవందు. సౌ భానివృ త్రిక గొన్ని 

వద్యములు రచించిరని తోచును. కొన్ని పద్యములు 
కనికిగల యాగ త్లేగార చాభకరానగమయులు, స్వతంత్ర త్ర 
భానములు ఫూ నారద టతిని నెల్ల కించుచున్న వి: 
ఈకన్రుల గ గంగాములనలెని షం గోతక్రముహాడ 
నూతన" వసన మన్వ్నితమై నాజ జృయనమున నొక గౌరవ 

స్థానముగా నీ నొందందగియున దీ. 

=. ఆధునికులు సువ్రసిద్ధులునగు శ్రీ నీ, తీరువతి 'జేంక 

"టక్వ్టరకవులజీవితచరే శ్ర ము, వారి క తావ థానసా 

రము, నానా రాజసందర్శేనము, లోనగుపొ _త్సములవ . 

లస చెలియటవలనం నింతతోం గవి తెష్ర ఛంసయు 

నీతరచరిత త్ర సందర్భనులు జర్చింవక వదమిచున్నా 

రము. ల తేకమును పునర్లు దణము గావించుటకు 

నెలనాసంగినందుకు వారికిళ్ళతజ్ఞులము. . 

కందయాశ్చిట, pp . ఇట్లు. : 

'వెన్నువట్నం, వాని, కామస్వామిళాస్త్రులు. 
మ HAUL 26.. అండ్ సక్స 



శ్రీర సన్లు, 
were! 

తిరుపతి జంకే. పరక సిక్ళతే 

కామేశ్ణర శతకన 

బాన ల 

ఛా, రామా రవు/ణొదినిర్జర ' సగ స్పవ్యంబు సంసార 

సా ఖ్యా గొమాంకురదోహదం: సు వరిలొసా 

సార మత్యంతశ్, భారమ్యుంబు వరార్ధదాయక 
ము సీపొనంబు మూదంబు చె ,హారకాగొల్లు నమ 

ప రింతు మడి సంగా వింతుం శామేళ్యోరి. 1 

ఛా.నేరం'జీనియు నేగుబీనియును మన్నింవకొ భవ 

భాద న్యూ 'థారంబొనని నిగ్చయించికొని 

నాతప్పొావ్చులంబెప్పి సం, సా '0*౦భోనిధి నుత్త 

రించుటకు నిచ్చన్ని చ్చలుంగోరి ని న్నా గాఫిం 

వగ బూనినాండ దయలేదా? తల్లి కా మీళ్యరి. 

మ. అను రాగాను గతాంగనాజితుండనై యానందళ 

బార్గము౯, వని'తా సౌఖ్యపరము చేసి వమునముక్ 

వాకింపణా లేని నా, జననం పేమిటికంచు నొక్కా 

కయెడకా జర్పించియుకా మానన్వే రని నన్నెట్లు 

భరించుదో యొజుంగంగా శాదంబ శామేళ్యోరి. 

మ. తజ చేనెప్లు విరాగమందు ముదిసంథానింతున౯ా 

మాటనీ, కలుగక రానిదె? అట్టినాదుమది శే 
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చేనొండు మ కల్యముకొ, చొరయళొచేయు నిమి 
_త్తమేర్చజచి యేమోమాంద్యముంగారన్చెదె, 
క్కరణిన్నే ను దరింతుం! 'బెల్చునిది సౌఖ్యంబౌ 
చె! శామేళ గరి, 4 

మ, చదువకా లేదొకవిద్య'శేనియు యద్భచ్చాలాభ 
చేకాని కే నొదుగళా  లేవొక చీనిశేనియును 

నోహూాీోయంటయేకాని నే విదకళాలేదొోక, 

“వేడ్క శేనియును జానింతభొటయ్ కాని య్సు 

య్యగి యేదిశిగ నెల్లకార్భములు నాశౌంగాక 

కా మేళ ఏరీ, ల్ 

మ. ధనమార్టించితి నిచ్చితికా యశమునందళాగంటి 
భోగమ్ములకా, గనినిళా జెందితింద్వత్కుటాతుమున 

' విదాషరిసుండనై మించితికా, జననీ! మెందుగొణం .. 
త నాకు లవలేళంచై ననుకా లేదునీీ చనవున్న 

_ వృడొకంటరిక్తుం డగునే నంసారి శామేళ్ళరి. 6... 

ము, జననంబందుట సెద్దయాటయు నగృహస్థత్వము .. 

గైకిొంట నం, శనొలంగాంచుట చెండ్లి కా. డ్ 

_యటుల్ నానాంటికేబేనియుకొ, బనియున్నట్టులె 
'_ నోంధునొక్కొకవనికా ' బెవెనిసక్టించి కాం. 
_తినివేగకా గ గినిన్నులాల్బుటయె ము కీపొ పీ 
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మ. ధ నమార్జించుటగాదు సూలు విద్యల్ నేవ్చ 

కొన్న ందు క్రి మృనముక్ సత్కియలందుంజొన్న 

వలి సామాన్యముగా ధన్మ మే, తనకృత్యంబని 

యెంచికోవలయు నద్దాన౯ా బరిజ్ఞూనముక, గొని 

నానాంటికి నిన్ను ంజేరవ చెం గోర. గడి కా 

'స్పేశ్యరి, 8 

ల ఖా. చేహస్వాస్ట్రముకన్న 'పచొకటిము క్రి పొప్పి 

కీకా సాధనం, బూహింవంబడ దెందు దానికి మహో 

యోగుల్ త్వదీయాంఘ్రిన్క వాహంభావము 

సీాతువందురది నిన్న ర్థించుచున్నాండ సం, చే 

హం'బీటికి! జేపహియన్నప్పడు శ శక్లీ! తల్లి! కొ 

'సుశ్యోరీ, 9 

ఇా,ఆధివ్యాధిపరితే మైన తనకాయం సిం బోషించు 

ఛచు౯, సో సిందళ్వ లె 'పెదళా స్త్రములు సంతో 

గించి యద్దాని'చే, సాధింవకొవలెము._ క్లిమార్లను 

దియుకొ సాధించి మోాయోర్థికి౯, బోధింపకొవ లె 

జన్మమన్న నదియే పో! దేవి? కామేశ్వరి. 10 

మ. ధనమున్న౯ సతిలేక తత్పుఖము సందర్శించి 

న౯ సంతతిం, గనకాభాగ్యముగల్ల వేతెకటి. 

యక్కామ్యుంబు వేకూరనిం, కనునొక్కండదిగ 

బనొక్క-ండదియుక గల్లక్ ముజొక్క_ండు "లేద 



గగ్గి ఛ. క్రిరసశతకసంవుటము 

నుకోబ్దస్పదు తృ _ప్టీయ్క్క-రణిే లభ్యంచానొ! 

శా మేళ్యరి. Hn 

మ, జననాభావనును గృహీంపు మది నీకో కంబు గా 

జేని ఇ, జననంబందును నాకొసంగుమెటులో 

సంగీతసాహిత్యముల్, వని లేసీయుదరంపుం బో 

సణకునై భాపాంతేరంబుల్ జగ, జ్ఞననీ! దీనికి 

నింతవ్యస్థవుః బ్రయాసం చేల! కామేళ్వరి. 12. 

వ. ఎవండేరీతిని బెట్టిపుట్టునటులే యేర్చాటగుకా 

వాని నవ్ఫ, త్రినిశేవమ్మ్డులు దీనికింతనుదినుద్రే . 

కంచి ఇానెక్కుడా, వ్యవసాయంబొనరింపనేమి 

_ యగులద్వశ్రా ఎగేళశుండా! బిచ్చవెత్తవలె౯. 
౨ గర్మనముదాంట 'నివ్వరికి సొధ్యంబ్ నె! కామేశ్వరి... 

మ. ఇలువేచి నను 'దాతవైనను వటీం కేమైనను 

న్నీ వెన్సీ బలమొక్కించుక కల్దువారలకు నైళ్వ. 

. ర్భము హాస్తస్థితా, మలక సాయము నిన్ను 

_. వీడి నరులంధ్రార్థింపంగాం గల్టునే కలుముల్ 

. 'భనువుగాకదున్న 'లెటుదుద్ధమ్థిచ్చుం?గా మేళ్వరి, " 

మః నరనాథుల్ పలుమంది మిత్రు లయియున్న క్ 

గాని తతృన్నిధి౯, స్థిరనాసమైొనరించునట్టి పని 
.నాశేయగాదు నీవంటి స, _త్కేరుకాశాలిని 

_ “ సెవిందటలాంబెణింగి విద్యాబుద్దులన్నేర్చి “నీంబరు. 
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లన్ని త్యోము గొల్పుట్ొ “వ్పగుసె! యంబాచేని! 

"కాసువగరి, 15 
ర్! 

ను, బుణభి”ఫల్ వణ గొధలండ్రు బుధులా యా 

బెభ నా: ను నూ నుణ Buy రను ఇలా ద్రిశుద్ధిగ 

నవ రం కీతంగన్హాట థా రుణం వత టోకు 

వీక్షణము అంక, పంచు వేతొక కు. కె, రణమింకీ 

రుం లేదిజేనిజ ౫.వర్ణః! తల్లి! శామేళ్వరి.16 

శా. నారుంభా"ఫఏన 'చేశ్చం డెట్టిగతినైన న్నీరుదాంబో 

యంజేే “యేరీతిన్ల సేగుంగాలోమనిలో నేడ్నం 
గేద? స జవిరాం వారుల్ మాత్రము సర్వరి 

తులను మోనదంబందినే! లోటులే దే! గారా 

జుస శె సం చ్భ_ు ఇప అవాంటి నాజి కా మేళ్యోరి. 17 

మ, “తన వ్రుత్రుల్' సను తేతరమ్లులగు నిద్యల్ నేర్చి 
కీంతు”రం, చు యు మతే గ్ ష్టాలం జయు వండితు 

లునీచులొగా ర? వీరింక వ్ర న్యమునై కూంతుల 

దోపెలందులుగల జేయకటేళ 5! యెొవ్యారిదూ, ర 

ముజేనూాం, గలికాలవున్మహిము వార్యంబౌనె! 

కా మేళ్యరి. 18 

శా లః వారము లుపోయె వేదములయందాస కిలేదా 

యొదు, స్థీచాతుర్యము హాచ్చె నీచులకు. నాధి 

 కృముదావచ్చె సం, కోచం చెందును లోదిహమ్లు 



త్గ్ల్లి ఛ్ _క్రిరసశో తకసంపవుటనము 

పరొముశక గొండాటకుంబోరువా, “రేచోటకా 
గన రారు సొపనుదియేబిగా? తల్లి! కామేశ(రీ.19 

మ మునునుద్య్యోగులు'లేరా? వారలుధనమ్ముంసూ 
ర్పరో! పూరివ, క్షనలకామాని రె! ప్ప గానిరేమలి. 
నమాధిర్మమ్థు చట్టు శేమనవచ్చుక్ బ్రకృత 
ప్రపంచగతో వ్యర్ధా-చారనుల్ నూూజై న, న్న 

సెవ్యంగని స" యిం: దగు?నోవామాతీ! కనే 

శరీ, 20 

మ, సకలముంగెటణీ గిం చుకొందురకటా! సన్యానులా!. + 

“శారు బొ ట్లొకయింతేనియు ఫాలమంవినరబే 
మో? ముంగేలా? 'క్రసప స మిస్కకులో శ్ర తృంసులకిట్టి 

| పొటుకలిగెళా చె ఏ పారిమూ'కుల? యొం, దుకులో 

' కంచిటుమా జె! నీకిలుంగరాదో, దేవి! కామే 
= ఛ్వరీ, లే. - 

ళా, అచ్చాఫీసులటంచు వూణుల కుపాథ్యాయ 

తష్గినుం' చుకొ మటీకా, వెచ్చకొచి చ్చెడిబ చ్చు టీండు " 

_లకడకా వేదాంతనంచుకా మహో, ద్యచ్చారి 
తులు సండితుల్ . మెలంగంగానయ్యంగజా! 
పొట్టా, చచ్చుకా గాలమునచ్చై శారవమునా... 

“. శంబయ్యుం గామేళ్యరి.. +. gag 

ను “బలిపొడాయె ను గర్లుడుకాణెడియె వి వస్వా.. 
వ్ _ ములర్జించు కో + కాలనీ బూని. మెవ్వం i 



“కొనుక గరిళ తకము. ర్ర్కి 

జెట్టునిలు చుక బృథ్వస్థలి౯ చదాతేగా,నలి దం డ్ర్ 

జ్ఞాలుగొంద ఆఅిందుంగలలాభంబింతగు ర్లింపరి, 

క్క_లికాలంబిటు కెలుచున్న యది దిక్కా.'! మొ 

క్క కా మేళ్యరి. ps 

శా.నానానీచకృతుల్ పొనర్చీ సుతుమారాణ న్స కి 

యాధ్యియు డె , బొనింవేసినః “బెట్టకాటికిది 

'నేర్వంబడ్ల” చన్నట్టి వి, జ్ఞానంబిం చుక లేక వేద 

వమనినకా సొ స్త్ర మ్లులన్న కొసదా, కాెనిందింపంగం 

బొచ్చువా౭డ కలు? తత్త (ము! 'కొ'మేళ్యోరీ. 

మ. గురునన్న కా ఛయభక్షిసం భృమములే కోశము 

నక గాని ,వరయక Foy “వాతాన్ని యేనియ 

ను వ మ స్య దాస్టితుల్ వాూూూణవి, ద్టిరహీగే న్న్పె 

డి చాలురందు " భృతకోపాథా్థయ తాదోష వి 

స్ఫురణంబియ్యది కాకవేఖుగలదే? మూలంబు 

'కా'మేళ్వరి. 95 

ను, ధనమార్టింపదె! వళ్ళో యంతకునునింద్యంబ్ " 

నసత్యవ ర్హనయు౯ నేనయు విప, జాతులకు 

మేరా "గస్యళ్యవృ త్యాకదా, చని” యరచున్నును 

వాడండా? “యిదియదూవ్యంబిట్టికా లమ్మునం,” 

దనవన్షా శ్ర మపద్ధతుల్ విడుటయు ' నాయం బె 

శామేశర్, 26 



554 భ_క్రిరసళతకసంవుటము 

మ, ఎవంజేగోలినిం ద ద్రవ్వుదాని మజీవాంబేశాక్ర 
(ల లాం జెడ్డ కత్రిన వనం బెల్ల నుగాల్పురీతిలో గుల. 
నీతించాంట శంకించున, ట్టి నివే కాత్తులంహాడం 
దోయుటకుం జాతీనోనే. అత్యంత, ర్ల ర్లృస్టవిధు. 
లోఢనజేతు రియ్యధియు సహ్యూంచాన? శామ్మే 
ఛరరీ. 27 

నొ, “మాల ల్లశ్ర్షననుంగంగావ లెని! యావ్నూయ 
ము లంసురిప ౭“, దే? లంగా జన నేమగుళాను 
నిని స్ ప్ల బట్టనింద్భం బగ యం,చాలోచింతురు 

పూర్వ మెవ్వరునులే రొ? యింతవా రక్కటా!, 
పాలంబోలుకొలమ్ము వారలకు నిసాశ్చుల? కామే 

శ్వర. 95 

మను, నునథర్శ న్గులు తప్పు లన్యమతథర్త ముల్ వ్ర లే 
_స్పమ్గు లయను వాపోయెడిమూర్లుఖీయు భయ 
ముక శోధించిళే! వొట్టనూ, దోనరం బెక్షైడివి 

_ద్యకుం గలదె యవాయుశ్రానయు _కృత్వ యోజన 
_ానియ్యది చేదనూానా? ౩ మణీ శా స్త్రంబౌనా? 

శామేళ్వరీ 2g 

ము, తనధర్యమ్మున కన్యభరన మ విరుద్ధం చెంత యానం 
తగ గైకొని వర్షించిన వ్యావవోరికులుతళా గొట్టిం 

ఐవి! యింటంట్సే ని సీనయాచారము వారినేమిటికి 



ఇ మెళ్వోరీస కము. గరర్ 

పీంసించుకొ ! మళాచారమూూ, నని మాత్ర 

మ్థునం చాను చెప్షవొగ యానా? తల్లి! - "కామీ 

శారి. 80 

మ. సలిఎారికొ గీసురించి ని _గ్రేముగొనళా ఛ్రేరేవణ 

'ల్రేయు + గుక్కు-రుల న్ని కను న్యాయపాదులని. 

వల్కకొ న వశ్యాగుణ్క స్ఫురణంబంతేయు 

పీరియందుూం గబన వచ్చు వీరలు న్వారలుకొాధర 

గేస్తు నైెడంచీయిం గారకులు సత్యంబింత కామే 

శరీ. 81 

శా ఈవే యుంద్రుండి సవెచంద్రుండ వటం-చచెవ్యా 

నిశోని న్గనా, స సజ కొవ్వు చ మెయి న్ను తించుకనవులా 

హా! యెంత మూ'థాత్తులో, దేసి! వీరొళ కొన్ని 
వద్యుముల నీలేజము 4 వరి న్పింపరా, దా! ని త్రము 

నొసంగు చార్థ్యమది లేదా! స్ు గామేకరీ 32 

మ. కలవారెండటు? రీక్ళు లెంద! టీవు డిక్కంజూత 

భూసృష్టి న్యాద్యూలుబంగారము మెక్కి. మృంత్తి 

కందదన్యు _ల్క్కుచున్నా ర! యిక్కలుము 

ల్ని క్కములో! వయస్సుసతమో? కాయంబునా 
పాయమో, కలయేనిక్క_లయో మజేలధనికు 
ల్లర్వింత్రు, "కా మేళ్యరి. 88 

మ. అతిథు ల్వచ్చిన గారవించుటకుం బృత్యబ్రమ్మున 



శరర భ _క్లిరసకతేకసంపుటను 

న్నీమవ్మో వృతము న్సల్చుటకు న్చుఖమ్ముగను గా. 
Wy అ జ జ రని ప్రశారమ్లు సర,తేతేము న్నెగ్గుటకు న్న 

రాసరి సిరి౯ దల్లీ! నినుంగోర నిచ్చితి వామా 
_ శ్రృమచాలు నెందు కధిక శ్రీను త్త! కాసేళ్వరీ, 

, మ. తలిదండ్రు, ల్బనింబూని బాల్టమున నిదార్టబు 
ద్ధుల న్నర్చ లే చెలను న )వ్యముగార్చి యిచ్చు. 
టయు'లే దీనాకు సర్వము న్మీబలమే కారణమై 

మయెసం”గె జననీ! పా కింతు నీరీతి గాః, గల కాలము 
dp ద్ద ను బోవనిమ్లధికము౯ గాంథీంప గా మేళ్ళరీ, 

కా, ఈవేళకా నృుతియేని రేవటికి రెండేశాద్భళ 
మన లూజీనమ్షందును గాయనుందును నుత 
స్ బంధుగోనోదులం, డెవా రేనియు నొననేయు ఆన్ 

C.D 

టది తచ్చేయొక్క_చోం జేసీనకా ఛావింవన్వ లె 
“నెంతసత్య”మనుచుం బల్తారుం గా మేళ్వరీ. 86 

ము. తమ ప్రాయమ్మునం బూర్వులౌకవులు చిత్తభ్రాం 
- తిచేస్తేసమూ, గవుముం”నార్చి రచించు నాటక 

_ ములుంగావ్యమ్థులుంజూచి బాల్యము నెట్లో 
= వెడలించి యావనము రానాసాఖస్టమందు న్తు 

నిం గిమనంచివ్వుడిన! యటంచునువిర క్రింజెంబెం 
ఎగామేళ్వరీ. = 87 

: బు. అనుమానింపక శల్చ్పనారుచులవై. నాన ల్పిసా . 



కా మేళ్వోరీశతకము. రర్7 

భించు న్కెమ్మనముం ద్రివ్చంగ లేక దుర్వషయము 
లృన్నించుచు న్పాధుస, జ్ఞైనసాంగళ్యము విడినట్టి 

సరమజ్ఞ ని న్నను న్నుద్ధవ, _ర్హనకుం డార్చిన నీక 
సారస మపారంబంబ! శామేళ్యోరీ, 89. 

మ. మతినూహింవ సతీసుతాద్ గతసంబంధమ్ము సర 

ము క్ర ల్పీతే నువాషరల పోషణార్థనుకదా? లి 

క్షి_ంపగా రాని దు ,సూతులంజేహీ యొనర్చు 

టక్క_టకటా యీ=బంధ మే యీాజగ, ల్లై్సలెకిం 

గావలెనే?! మజొక్కగతి నీజేగాడె సాము 
ద్ద (రి. 39: 

మ, ఒక కొంఠెని నిజమ్ముగాని ననితాయోగంపు సౌ 

ఖస్టవ్గు సృష్టికి మూ లమ్మనినిక్ల యించుటంగగా 

వేట్పాటువాటి ల్లైనివొకటిం చేయమజొక్క టా 

యెనిదియేమో,బ హముంజాపు నం,చకటా!యొ 
ట్రిమవోత్తులుం వదు రన్యాయంబుకా మెక్ ఏర. 

వా, జ నంబించుక లేని కన్నియలణొం గై వల్యముం 
నంది బ్రహ్మ ,సోనందం చిదియం-గు నెంచు బుధుల 

న్నా! యంతమూఢాత్తు చెం, తే నింద్భమ్తుని నో 

టఉంబల్కు_-చును చేని "నీడలా లేరు విజ్ఞానుల్ 

బానిందలంచిన న్యాడము నాళ్చర్యంబు పామే. 

వ్ గరి. . 41 

మ. గృహళ్ళంగారము చేసీ చేసి గృహిణీశ్చంగార 



MM a జీ wo 
5 స్ట _కీరసశ తక సంపుటము 

ముం బిసీ చేసి హదంతేక క్రై ఫ్ ,తిబించితన్దులగు 

నిస్సీమంపుం గోర్కె_ల్ వృథా, ఇ బవాళోతక్షిమ్లును 
బొంద సన యత సంభావింవ లే డన్య మ్ 

యిహామే శాశ్వతమంచు నసంచుకుబనుండిం 

శేని గామేళ్వరీ, 42 

ను, ఎవెరేనున్న మబేమిశాని మిలో ేనిట్టు లూ. 
హింతు న్మీయవనికొ న్ఫీ యన'జేటు కా దదియెమా 
యావుంజ మద్దాని శ రు నళుల్ గారె! యథా 
గ్థము న్వమముగా రరూసంచి వద దృచ్చదాం, బువిధి 

శ్వ రీలు "నేర్చుగన్లానవ టె వయా కా మీళొగరీ, 
న్స, ఎన్నో సంసృృతు 'కెందలో “తరులు 'లెన్నళయ్య 

_ లెన్నోగృవా, లెన్నో దేశము లెన్ని చమోనసతు 
న్! యామాయజాయమ్ము తా గన్ను ల్లానదు 

'ముంజెలుంగ దరయంగా'లేదు కాలతుయం,బు 

. న్నీ జాదయగట్లు నంతకుంగదా | మోహము. 

శామేళ్యర. కా. 
శా.వయేశార్యములందుం దన్న యుండనై యేనుం 

టీనో మున్ను నా, శాయాకార్యము లెల్ల నిష్ప. 
_ టికి “బాయ క్రియందోయచు నీమాయ. 

దాటుటకు నీగీమా రులకు సామర్థ్యమ్ము లేద 
_ “న్నచో, జాయాపు త్రహి తార్థులొ నొరులకు 
_ నృక్యింబె! కామేశ్వర్ ఎజ్. 



మ. 

కామేశరీశౌతకము. 559 

ఒకమాట న్వచియింతు వుత్చుకృతమే మోగా 

నిననెట్ట దొష్త్టకృతి న్యగ్నతచెంది యుండినను 

టె నజ్ఞునమ్లు తక కుక భ క్రి నృవదీయపా 

నయుగలిం గల్పింవ నీభ కి నిమి న్న క పోనేర్చునె 

ముక్షినాకిన దె! యెన్నం జేనిం గామేశ్వరీ. 46 

వ వ్యసనము ల్పది వేలుగల్లినను గామాస క్షికికాలొ 

చ్చుత్కద్ర, ద ససంస కులు గా గీహములశే రాగిల్ల 

రన్నవ్వో డొండు సార న్నర్పునె | వారిచి త్ర త 

ముల నేనున్యారిలోనెల్ల న, గ్రపరత్వమ్మవహించి 

నిన్ను మజవంగా లేదు కామేశ్వరీ 47 

. మనమిాదుర్శు ర్టిసనమ్ముల నృజీగి ధర్మం బెల్ల 

లంఘించి యూజననమ్లున్వ ్రథ నేయుచుంటి మని 

వశ్వ్పాత్తాపముం జెందుచు, న్నను దుర్వ 9 ఎత్తి 

యొకింత కాలము ననుంగాటీం చ టా రబ్బక, 

ర నిబేశంబనివార్వ మన్నవలు కామ్హాయమ్తు 

"కా మేళ్యరి, 48 

శా, కష్టం జని సుఖంబు లేనియును భోేగమేని రోగ 

ములే, ని ష్టం బెని యనిష్ట మేని మజీయింశే క బేనిం. 

ప్రారబ్ద చి, రిస్టంబే సమకూరు నన్న నిగమాదే 

గ మ్గు స్రేల్పంపంగా,. సృష్టిం జే చెడి ల వ్యాకేనియుం 

దఠరంజే? "తెల్పు కా మేళ్యోరీ. 49 
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కా. పొరబ్బమ్రనవచ్చు స సంవవలు నాళ “తుల్ తేదం 
శర్టకులో ధీరుల్ గా రొకభంగ సీయుభయ. 
నుక దీర్చ నృమర్థత్వ స్క వ్యూరల్ గాంతురొ 

వా శెధీరులు బుధు లా ఇ కన్సు లాషరెయ, 
సా్టారేము కులు వారె నీవ్ర వుణీయచాగరేరి? 
కామేళ్ళరీ. 50 

థా, అంబా? లేవని యేడ్వనున్న దని యతాన్టనంద 
నుంజెంద న్యాకుం బాల్భమ్దుననుండి యోసర 

ణిచే కూరి న వళ్బాదవ, దృంటీ యేడ్ల డగాంద 
లంతు సతర చైనమ్లులే * బ్లా రటం చుంహా. 
టింతుం దై క్యమిట్లు కనవచ్చు న్హాదె?. 

' _ కామేళ్వరీ . రే. 

ను. జననం 'బేటికిం గష్టమండు) భవదం కోస్ఫూ ర్రిమ 
_మ్హూర్తిశే జననంళైన మజేమి? కూర ర్శమును 
వత్స సము. న్వరాహమ్మునె, కొనలేజే? సుఖ 

“ఎ ముకొయళ మ్లునళినాతుం డింతేకన్న కా నిద, ర్భన 
: మొం'జేమిటికేంబ! నీజయనను -కొబచ్చుం గానమే 

న్వరీ. 52 
ము హరియన్ను న్ల న్టరుడంచు బ్రహయనుచు గ్ల ర్వ 

- శ్వుండంచు న్నిశా, కరుండంచుకా బలురీతేలక౯ా 
జనులు శంకల్ శేయుదుర్ వీరుత్వ, త్పరులా 
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కొక్కరు_ నేనెలుంగ రీది ముకొదారగాళిదా 
సుండు శం,కరులున్ని క్క. _మెణీంగి రావత 

మనే ఇ లొంటిం గామేగి ఏరీ. ర్క్రి 

ర్ సా లమ్మందునం గుంకునున్నిలపి నిద్యతా కవి 
గజాల నఖ 

గక, తాషలంబమ్హులు నీదు పాదములు 

చిళాంభోజ ముంచెవ్వంయు నీలోలుండయి నిల్చు 

వారికింక నెంబేని౯ జయంబబ్బువాం; డేలోకమ్లు 

నకేగ నేమియగు? సర్నేడ్యుండు శామేళ్వరీ. 

శత్రలఖన్యవథానిం జేయవొ వచ స్పారస్యముం 

గహార్చవో, వతిలేరీతనిక కన్న "పేంచవొ? ద్రవ్యం 

వీయనో? రోజుల న్న తుల౯ శేయవా? యొన్ని 
యేన్షతుల నానందంబు గల్పింపవో, గతినీవే? 

యనువారజేవి,  కొదవో కామాఖీ? శామే 

గ్వరి. ర్ర్ 

థా, విభైల్ 'నేర్పితి మంచునిక్కెదరహో! వేద 
నులు న్నాసముల్, హద్దు ల్పద్దులు గల్లీయు 

న్న విణ? యేలా'నేర్వంగా" వచ్చు!  న్వీవద్దార్థకం 
బది మేమిచెయం గలుగు? ,న్సత్య వ (నతు. స్తున్న 

బల్, మొద్దు న్పిద్దితి తత్ప్సను ల్ల లలత! యీలో 

కానం గామేశ్యరీ. దో ర్ర్ 

ఇకా. ధనికుంజెవ్వండు?! రి కుండాన్నోడుూ? - :ఛవతా,... 

I1__86 
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రుణ తవ సృన్యరల్  పొనరించు న్య టీ వానిపీ 

నిగ నరు స్మూనాయను న్న త్రుద్కిత్తునువేగ 
నృరిమార్చి న్యాయ సుదనయందుకా డ శర్వినాణడా. 

సుద, రృనురిక్తు న్నృదభ న్వు ఠాజుగ నొనర్చ౯ 

"లేచె! శామేన్వరీ.. ల్? 

మ. మనయైళ్వర్యము లెంత! యెంత మన మమ్హాం 
. ధాతశన్న న్య హాతిన్సపో త్త తంసనుని కన్న మొల్చి 

నవెనెర్తి నొ గశ్ళంగమ్యు లి,చ్చినదిం దిన్నది 
దక్క-వమని " “పెదిండితంపగా లేని దు, ర్ధనులు 

తాళ! వారింజూచుకనియు న్థన్యుంజి! | 

_శామేళ్వరీ, లలి 

ము మనకన్ను బ్ల బనుచుం స నెంవలుజను ల్ల లృనె్నెరో 

౧౧... కానున్న ఛ్యారునునిం శందణ్ొ యంచుం చెలి. 
F మెయి ధీరు ల్పంసృతిళా లోన న్యమునివార 

యును చైకి నమ్మినగతి న నన్నింతు రవ్యారీవ, 

= ల .రనమువ్వారి కి సోచరం చితకద్తూ ఎవమ్హు . 

. = శామేళర్. . 59 

ఆజ్ఞ లత లె చ్చెదం నోట్లు -కెచ్చెద సిరుల రత్నీంతు 
_భత్తింకు లా నంచు నిటు , 
“అరాహా' "లేం అకేశాని “ శ్యాయ మేళుండగున 
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యథోచితముగా నావేళశావేళయే, కుతుంచే 
'న్చెడి నీదుభ కులకు జిక్కుళ్లేన్సు కామేశ్వరీ... 

ము. అనవద్యాంగిక్ నాథుండొక్కండొఃండో హాస్య 

స్సదంబెన కా, మినికిన్నాథుండు వేటీొకం డిరు 

వ్రురం ప మించు .దుల్భమ్తుగా, మన మేతాద్భ 

శమంచుః చెల్పుటయు సామాన్యం చె యద్దాని 

తప్పి పనిరూవింవం దరం బె? యయ్యదియిటుల్చీ 

డించు గామేశోరీ, 61 

శా. కట్టు న్రేగయుకండు వేజొకరుండు గట్టు న హం 
బన్ఫు(డు౯, గట్టు న్దిన్న కుటీర మింకోక కడు పాక 

న్హాసురమ్లుండు పాల జెట్టు లోదముగాంచు స్ో 

నదియాకు కాం తు రికోరు_ల౯ా; గుంట ల్లుటలు 
లా 6) ౧6 

'నేయునట్టి మది కెన్షో: సిగ్గా! కామేశ్వరీ. 02 

ను. తన విత్తమ్తని యన్యవిగ్హమని యాత్మ౯ గొంకు 
నుంకింపగా, బని లేదన్నియు స్వీకరింపనగు నెప్పు 

అ న్స)యత్నమ్ముచే, నిన మూడు న్దురితమ్తు గర్భ 

నున వచ్చె న్బోయె నన్నట్టులుం, డనగుకా 

గబ్దునె సీషీయనుం వొకటి యెన్నండేనిః గాము 

శరీ. 683 

మ తనజన్నించినవేళం చెచ్చికొనెనో తాంబోనునవ్వే 

ళా ,ఫొనునో "రెంటికింగాని దెట్టేదియుమూర్థుల్ 
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శ్వీయమంచు నలం, చిన నేనొవ్పను గర 
మొక్క-టియగుకా స్వీయన్ము వచ్చు న్లను,న్లననో 
నయ్యది తచ్చరిత్ర మతిచిగ్రంబంబ? శామేళ్వరి. 

శా. సంణానమ్మున ను_క్టిచేకుగుటయే. సత్యమ్మయే 
నిక జగ్క,సాగ్గంతేమ్తు అ్పీళువతీకీటములు మోతు. 
ముందుకే నిక్కి, కాంత ల్కాంతులు గొడ్డు 
వాంగిగుటయుకొ గలు నటనీంవ వీ, చింత. లీ ౧ ద ణి 
ల్వాని కటంట నిక్కవుకదా? శ్రీజేవి! కామే 
శరీ 65 

చు. ధనమందిచ్చ యొకన్లు కామినుల వై ౧చాత్సర్య 
_ మొక్క-పు గో హనివాసమ్మున నొక్కువేళం బర 
'జీళానానవుం దొక్క పే ళను వైరాగ్యమునం 

“ చోొకఫ్వం డొకహా న్లొనికి న్చిన్నవుం, దును .- 
వ ర్లించుమనమ్థుగట్టు నరుం డందున్లు క్రి శామే 

శష్షరీ / 6. 
ను. తనచీత్తమ్మును గట్టువాండు' పరమందన్నేర్చుం 

 గాదానిశ! తనసాష్టతంత్య 9ము "లేని చో. దనయు 
నింద త్తే వ్లజ్ఞాంగావించి యా, తని సద్వర్తన కార - 
... ణమ్మగం బరస్థానమ్ము తానందు'నే?,ఘనులొ కను - 

“ఖరగ్ గన నిది యజ్ఞానంలు కామేశ్వర? 
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బందునాస క్లియే, యార్య “ల్చెందరు! చెందు 
మా త్రేమున నేమాయె? నృనమృందు నై,శర్భం 

బస్థిర మాతే జాతు లరు లిజన్మంబనిత్యం బస్కచ్చ 

ర్వల్ శ్యాజ్యము లన్న జ్ఞాని గను నిస్థానమ్మ్లు 

కామేశ్వరీ, 68 

కా. ఎంతే ద్రవ్యము దేశము ల్లిరిగ యేబేరీతి 
నార్టించి భూ, కాంత శీ వహీయిందః బో నొక 

టనిక్కం నక్క గవార్చున్న చో, నింతిం బిడ్డల 

నన్నవ్యస్తములశై హింసింపంగాం బోనుగా, 

సార్టింతం చెందుల కింకనేనిం గుదియింవ నాదు? 

"కా మేళ్వరి. 69 

ను. మన మోపాటికి శాంతము న్పలువు మంబా? 

సర్వభోగమ్థులుం, గనినాంక నృగమూయెనాయు 

వును సంస్కారుల్ “కనొవష్నో సా, వినమే? 
థు 

వైసగ మైన బహామువినా విశ్వము సర్వ మస, యా 6 - - I) 
_త్రనుచర్చకా గవమనింన ని మృధికము న్బా(/ర్ధింపం 

గామేశ్యరి. 4 70 

మ. ధనమంచు న్లలదొక్క-చి క్క_దిగొన న్షాత్సర్య మే 
లెనిచో, జననాథు ల్మజీ యెంద అుందురొ కవీ 
న్ దాస్టరముల్ గొల్పుచుక్, బనియే "మొక్కని 

తోడ నోక్క-నికి నీప్రారబ్ధమేగాక కోం తిని గాం 
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డెక్కి_న దానినయ్యది క్ర తు6ం దించించుం గామే. 
శరీ, 71 

మ, ఎవెలేవ)? న్న నుతేమి? నిన్నును దిలో నెవాష్టడు 
తానము వాడు విశోవముగుసొఖ్యముం బడయు. 
వాండు న్చుణుష్టండు న్తణ్య్టండు న్ల నవియయుంగాంగల 
"డోవద త రయ వెక్కాలమ్మున న్యానిః గ, ర 
విధికాగట్టన హౌం దొలంగు నతిశీక్యుంబంబ! శా 
మేళ. 72 

ఛా పారు సీ్గరును దిక్కంటంచు మది సంఫావించు . 
 కేశానియ, ఇ ప్యోరు న్వీరును గహ్టమచ్చిన యెడ. 

న్వారింవ వగా లేద నీ, నో రాంబోయెడిజ *నితోడ 
_ నవియే దోరీతివారింతు నీ, చే రాజిల్లుము నాకు 
దిక్కగుచు, నికే స్పిగొల్తుం ామేక్షరీ 78 

శ్వా ఈబేపో ప్రోవనిదాన వే నవుడు నన్నే వారురటించి 
వన యమావారింవ గంగ రాని వాస్ట్రధియు బుణం. 
చెన్నేని సె చిక్కు_లుకా, ఎచబెవాలాయము వాల 

. నన్నిటిరద్రుటి న్వారించి శేలీగతిక, జీవం బచ్చు 
టటురడ వ మాన.మిడచవే? క్రీ బేని? శామేళ్వరీ.. ల 

మ. మనుజుల నొల్వయనేల? ఇ యన్యులను “నోనూ . 
త్వ వ య మాతృళబ్ద - 
మున ' కన్యార్థమ్ముగా శేప్చన్నే జననీరూపనున ; 



శిమేశరీశతకము. రర? 

నృదాసులభ పై శానీంచు నిన్ను నృజిం,చినంజకూ 

రవె భు కిము కలు యన్! ల చెందు గా మేళ్యరి, 

చ గాయక్యగిర్ణమునిన్ను దెల్పుటయె నిక్క_ మేని" 

దన నం త్ర, మే, సా్టాయం చని సమస్త వివ్రు లకు 

నీకేం పేచేయం బ మొ, నాయుఖ్మ్రిబలవ్వష్టకీ ర్త 

ఫపేమానుం దాబు ని ను కనీ oo T°, మె యాన 

న్ను వరింప వే! యను ంచుఖె రం బంబ! క 'సేళ్యరీ. 

రా, ఇందుం డెవ్వండు! చంద్రు, చెన్వం డనిలుండె 

వాను కంబోద్భపో, చేంద్రే శః ముళ్లు లత 

వరు! భవానీ? శేషన్న హో లేళ మా, యిం దు ౦ 

Ao ద్రునిం చెం పంద్రుంచు నఖలంపీ వే ఖ్ వలో క్త ర్త 

మను చె © లోక న! క్షు పొలువజు న్ని 
GC) MET oe 

క్క_ంబు "కె మేశ్యోం. 77 

ఛా ఏ వేళ న్స ణి యుస్టలమ్మునను నవమి రీతిగా నున్న 

దో, ఆవేళ న న్మణీయాస్థ్రలమ్మునను నాయారితిమై 

తీరు నూ , రొన్టివిం' స్ు ర గం ద్లుగ్రుంకుటయు 

దృ గాంతమ్వు లి లిప్పట్లు న, భావర రకయిలుంగ 

"భె దైర్యము వ మదం. బాటిల్లుం గామేశ(రి. 78 

ము. బలమిచ్చు౯ యశోమిచ్చు సంపదలిడు న్మృంజిం చు 

సుంజించు దు ర్స లులకొ చేయు బలాఢ్య్యులం చె 

ననుచు న్యాలించుం దపఫంచు నీ, కళయే తాదృళ్ 
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మంచు నిక్క మలుంగంగా ళక్తుం డెవాషడు 

లోకులు వల్ రీతుల నట్టిసంగతుల నా క్ర్శ
ిం శ్ర 

' కొ మేక్షరీ. 
79 

కా, సంసాొరంబతిహొయణగుం జెటీంగియుం జూలించు 

కకక మూనొంసాపా త్రముగాని యీజగము 

న్ జాదలర్టమా సాకు మ్రూభష్షంనా? సొనను 

ప్రాగభావ నును గుం దర్కాంచు శాస్త్రమ్లు ఫ్ర 

హ్ంన న్లానున ననేవనయ్యుది మనం 'చేసేర్చుల గ 

నగర 8. 

ఛా, పన్నే (దెచ్చితిః చెత్తు నింక వ.జీయెన్నే న్నేవస్వ సవ 
గ్వినిలోం సొన్నింటే ని నిని గొన్ని 'డాతుననుచుం 
' గొండాడుటకాని ల గన్నుల్లూ నెడినంతలో 

_ నొకటియుంగన్నట్ట వీనీటివై , చిన్నెల్నన్తుటక 
న్నం బండితునకుం జేటున్నె? శామేళ్వరీ గ్ర 

ము, తన తెల్పి ననవాంధ చే జడులవెంత౯ా బూబెవ. 

న్నీటి పక్కను వమ్ముంం చొనరించుకన్న నిని 

| "'యోగంవందగు న్విద్భాలో,నని నాసమ్హతి కొం 

'.తరాజయినందా. నాపై నొకండుండు వి,ద్భ నఖం' 
" డత్వము. శ్వత్క్యృపావళతనందన్యచ్ను. గోమే 
శ్వర . లం 
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మ. నినునేనమినదాని కీయిహమునన్నే ఫృ్ప౯్ గళావ 
త్తయు౯, ధనము న్య్భాగము రాజవూజ్యతే కవి 
తేషమ్లులా నస్టళ ముక నుఖంబును సంవ్లూ ర్ర్లిగని 

చ్చుచు న్నిరతముంబోషించు చున్నా విజెవ వని 

గొల్వంబనియేమి ము యిక్కరణి నెవ్నం డచ్చుంగా 

'మేళ్ళ్యరి. 83 

. ధనికుండై నను రిక్సుండై నం గడులుబ్ధత్వమ్థునన్ని 0౦ 

చుదు, ర్ధనుంటై నక నృపమాత్రు తుం నజ నరిగినన్ 

చాతృత్వేవ ర్యా ప పండై ,వినయంబొవ్చంగ నూబు 

లాలులిడి బల్వీశ్వాసముంజూావు న్మీయనిమి త్తం 

బగంజి వీర్మిగాక యిదినాదా! శ క్లి కామేశ్వరీ. రీ 84 

న ఇలు'వేల్పంచును నిన్ను (గాొల్పుటయ "కాదీెరేడు 

లోకములకొాగల వేల్చెవ్వరు? నీకుందక్క జననీ? 
కళ్యాగముల్ గోరియోకలుము ల్లోరియొ సౌ 

ఖస్టమునృడయంగా 6 గాతీంచియో '॥ నిన్ను ని చ్చు 

లునేవించెద నెందుశే నగుంగటాతంబున్న6 గా 

_మేళ్వరీ. 85 

శా, నానాసాలవిశాలమె మజీయు నానాకల్పపృ 

తాఢథ్య మై ,నానారత్న మయాచలాకలితమె నానా 

మర పావ్యమొనానాళ _కికమై సుథాలసదుదన్న 
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స్టేయమై యొప్పు న్వీ,పానన్ఫొ'ల్చెడి నీకుమై 
కాద ననున్నాలింపు కా మేళ్ళురి. 86 

ము. కలనైన న్షనజేయు మొక్క_పరి వేడ్యు నృంత్రి 
ణం లాల ను;క్తులుగానమ్థులు నేయ దమ్మ 
గలళక్తు లేనే ల్చుట్టున, 'చ్చలులి నేను. 

నర్చ మధ్యగతమా చింతామణిం నొల్నులో, 

వలంబేరోలగముండు నీశులువము  న్చాాక్థింకుం 

గామేశ్యోరీ, 87 

వు, బుతు రాజుల్వనీయిం చుచోటునకలశ్రే యమ్లులక 

గరు తతతు ల్వొాళ్చిడితాన్సు సతగైలలు 
వేదము ల్నురాణమ్ములుకొస, తులు నాయము 

వ్ లో  శీళ్వరుం డాత్త నీవతి 
నెలుగొందుదీని మదిస సరగ్గావింతు. గామే.. 

౩8 

త్రీశె రెయ్యెడలక ద్రిమూర్తు పచటంకె . 

లదు దీవెన్వు డావాలం చెయ్యని ముక్టి 
— కద్దిలయము న్మ్రాసింపదేపట్ల నె వ్యోలమ్ర్యాదు F 

లు నెక్చెలుల్ కలుములన్ బోడించునెబ్దానిపే 
 శాలావించినమాత్ర కీష్టిపముడి వర్భ్యందొని శి. 
వ నామక్వరీ. [| 89 



కా మేళ్యరీళ తేకము. 571 

మ. సపరగేహమ్మునభి క్షి యన్యనతితోభాషించు బల్ 
ర_క్టీ య్యక్కు-ణికుం గానిప్రస్ట్టి క పజటొకనికి౯ 

గంపం చుధిశ్ కి నీచరణనపై బన లేనిభ క్ల క్షియును. 

నిస్సారమ్ము & లీ దిటి,న నృఅుగన్నీ కుము మన్శ నం 

విదియ నినా 'ఖర్జంతుం = 7గా 'మేళ్య్వరి. నా, 

శా. అంచె! నాదు ప్ర మాణపూ_ర్హిగ  నొకండాలిం 

పువాక్రుత్తు న్సీచంబా జన మునెత్తుంగాక గడు 

దుచ్భంపై న దురష్భ త్తి తియం, దుం  బూర్జుండగుం 

గాక నెవ్తునమునందు నృ న్గ్మె నీదనే,వం చా 

టిం చెడి వానికెల్లజగ ము న్వళ్యంబు కా మేళ్యరి. 

శా ఏనా డొధివదాజ్ఞ యాతుణమనే నీసరష్షము 

నీడ జ త్వే,ద్గా వ్నై కాత్తుడనై చరించుటకు నీద 
ఎ థి 

మింగే నిస కంబు నేనే నానాశము గు రెలుం 

సుదును నానీ ఖైంతియుంగట్టు నేమో నీవిం 

చుకమున్న తెల్పవలెం జుమ్లోతల్సి! కామేళ్యరి. 
డ్రి గ 

శ్రా, ఆయావిద్యలనన్ని టి న్న (యనుగా నార్జిందః 

గాంచేసీ న్రీవేయంచు న్ఫుధులెంచు బ్రవానరు 

లోశేడ్యు న్ల నురుం'గా సహ థ్యాయింగా నలతి' 

ర్పతిన్నలిపి శా స్తవ క శ్రీ య న్స పల్సమే; నాయా 

సము వినాగ నిచ్చిననిను౯ా థ్యానింతుం గామే 

శరీ. | "98 



శ? ఛక్రిరసళతకసంపుటనము 
ఛా, చేనేకర 'మెటుంగ నన్నను భవానీ? మత్కనిత 

ప్రసా, రా నూనాళు శతానథానక్ళతి కత్యా 
శ్పర్భదరాషి వలె యో "జే ర్పాజగదంబయే 

_ డె నటంబెల్ల న్లవుల్ రాజ సం, ఫ్టానస్థ లచ 
యింతురియ్యది య సార్థంబొొని! శమ 04 

గ. ఈనాంజిందటులేరు. సత్మవ్రులు వారెన్వారు . . నుత్ప)జ్ఞ లో, లో నెన్నేని వికల్పకల్పనల నా. 
లోచించుటట్లుండం బ్కచ్యానీకమ్ముల 'నెన్ని టన్న 

- ను నిశాంతానందోం గావింవ రం, వా? నాళ En 
,మోన న్షళంటె? యిది, నీజ్రాళ _క్తి శామేళ్వరీ, 
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శా పా రబ్బమ్మది భోగ్య మన్న విధి నీ ప్రావున్న మా 

చెస్తకు గా గారా దయ్యది చారి 'నహ్హర్ధ్యమును 

బొందన్వ చ్చునన్య త్ర, ని, న్నా రాధించినవానికి 

నృలము నే నానీించు టీయొక్క కు, భారం చెం 

చక దీని ని మ్రిదియె సర్వంబిచ్చుం గామేశ్వోరి. 

శా, “హాచ్చా యోగనుచేని వెంబడినె నా కేదేని 
రోగంబు నీ, వెచ్చో నిక్కము మూడ జే నెదవు 

వీం డీలాగు గాకున్న చో, నిచ్చన్నన్ను. స్మ స రింవ 

నేరం డని లో నీకీంచితేమో మతే, రచ్చన్ని 
న్ను స్మరింపనో నొడువ్ర మర్తంబేల! కామేశ్ళరి, 

ము. కరుణన్నీపతి పో చె మున్ను నలవమార్క_ంజేయు 

ని న్నన్నున్కా తురునింబోచి తదీయసామ్య 
మును బొందుంగాక సీ"వీర్తి యం, బరొ? యూ 

లాగున  నెంతవాల మిక నీభ క్ష కుండ నయుస్టం: 

దురు, స... భః రింతు నికెది యసాధ్యం 

బౌనె? Moon 100 

.. దీనిచే 
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ల) కెద దీనివొరికింకం దో ద్ర్రోయంబోకు కామే 
శ్లోక 

101 న్ 
కా, పున్నెం బెన్నండువేనీ జేనిలుంగ కేపా, ప్రొద్దు న 

వోపాపనం, పన్నుండ, నృరదూనకుంవాష। బళ 
“పాయుంద | దొస్టుండ | నా, పన్ను ండకా | శర 
..శరిటీ ; నాపీదన, నాభాగ్యంబు, నీ నిచ్చిత్తమూ,. 
_న్నారి ర్తి ప్రక మౌవథాయిత కృపాపారిణ కానే. 
శరీ. 

మన “వదరా పాప దరాగయటంచుమెడనై న బాంబు 

(న. 

డొరకింతయః శేళ నీ, పన్భ & 
: డి దనయ 'హైవం చెన్న శా 



“కామేళ సరళ తకము. 575 

యం దిచ్చంజరింపంగ చే దిప్రు 'జేలాగుననో 

భవచ్చరిత మందిష్టంబుగ చల్లె న నృదిక్, నెవను లూ 

లకుంద్రో,చి ప్రోవుమి ననున్నీ చాత్తుం గామే 

చ్ట్ కో 105 

మ. జననీగర్భములోనం గొన్ని దినము ల్బాధుత్వముం 

జెండియుం, టినొ లేదో వివరించ రాదవల నా 

కీన్చల్దణింవంగ నీ కును ళక్ర్యంబని యొంచంబో 

ననిన నాకుంజక్కంగా నీకడ, నృనవిం జేయంగ 

నెట్లుళక్యమగు! నన న్మన్నింపు శామేళ్వరీ, 106 

ఛూ నల్ఫీః శ్రీరంజిల్లైడిపద్యము లృతేకమె చెన్నాంద సీ 

మోంద నే, నారంభించిన దాది ని న్నడుగునా 

యాకోర్కుల౯ా గొన్ని ముకొ, దీశెలా దీరుచు 
నుండజెం దిరంగల వీ తీ ర్కొంత సూచ్యార్థత౯ 

గారె న్వచ్చిడి దాని సూచన లెటుంగు౯ గా 

దె! కామేశ్వరి. 107 

కామేశ్ళరీశతకము సం పూర్ణము. .... . న్. 
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పరిక 
-ఈవిళగ్టినాథళతకము వ్రాసినకవి అమలావురము 

సన్యానీకవి ఏ. ఈయన నివాసస్థలము విశాఖపట్టణమం 
డలాంతేర్లతనుగు పాలేరు. కవితానుకులాల కుల 

సం, సూలు ననియుం 7వాఖీవతికి గంగాభవానికిం 

గుమారుండనియుం దనవత్నియగు కన్న మతోం గలసి 
'కాఠీనగరమున శేగి విఫేక్వరునినార యీిశత 
కము రచించెననియు శళతకాంతమునంగల వద్యముల 
వలన 'చెలియు చున్న ది. 

ఈకవి శేతకములను నూరింటికిం చెగ రచించ 
ననియు గట్టమూరి కా మేళశ్యరకవి శిష్యుండనియు 
రామాయణము రుచా టద్రాతమహత్వము లోనగు గణి 

నములు రచిం ఇెననియమ గవిశిష్యులలో నొకరసు 
దేవులపల్లి చంద దృశ్యాస్త్రిగారు రచించిన మాలికవలనం 
చెలియనగును 

ఈసన్వాసీకవి శాలివాహనళకము 1782 సరి 
యగు శ్రీ శ, 186౧ లో జనించినటుల. గవికి శిష్యుం | 

డగు జేష్టలవల్లి చం దృ్రశొ నీ గారు రచించిన యో 
య 

క్రి ల సష్టము? గాం దెల్లియ్సచున్న ది. . 

న. 
నై. శ లు టం - హానమవా రాజా శతాబ్రములం క్ర 

 రగజిరి ని గ్లి నిధునంఖ్యం డగు కొ ర్రనక్సర 
| వశ శద. నవమ్ మి మత్రసత్ర 

వద? ప 
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చార శ్రి యామాదిర్తెసై రక న్షనోనదు 

చిజీధిబంన ననుళాపురాళ్వయాన్భు 

అంభేధిరాాగుధాంతండు బాలను 

దృవదుంది నుడిని గళ్ళ కి సెజయకొ, 

_ వైఘద్యునువలనం గవి జన న మొందినకాలము వై సైనీ 
మేనుదావారించీనటుల స్పష్టేనుగు చుండ శత్రక్షక్షన్ట 
లచరితే ునందు వం”హారి సుబ్బాశావు'గారు ద్వితీ. 
యశొసంవుటమున లచ్చారావ్రునారును -ఈక్షని 

wets 1682 సరియగు శ్రీః శ, 1760 
. లో * నృశినొందినటుల గ్రా బా యుట ట శేదింనాభారమో 

ti 
+. 

నః rte: XK ంథనుు 

క న నిశా ఖపట్టణనుండ 



శీ రామాయనమ!. 

అనులొన నరము సన్యాసిక వికృత 

శ్రీనిశ్వనాథ శతకము. 

విశాలామీమనోవారిజార్యు మ 

యమదోర్చలో బక హరణచతుర 

చతురాస్యముఖ్యపూజితవత్ప యోాజాత 

జాతరూ పాంళుక శాతకాండ 

కాండకటాహ ప్ర కాంత నై జవీచండ 

చండరుకృశీధనంజయవిలోక 

లోక త్రయీరతుణెకధురంధర 

ధరణీభరోత్క_రో త్ర మనిశాంత 
గీ. శాంతరసమూ ర్తీ డేనశాచ క రృవర్తి్మ 

థోమితసుజనా ర్తి సరివృతజననేజా ర్తి 

భూరిగుణయూధ కాళికాపురసనాధ. 
విదళి తాను _ర్వ్వరిపు యోధ విశ్వనాథ. 

సీ కలభకీరపివీలికారాజిరాజీవ ౨. 

'యానో._క్రినవ్యురోమూ€వదన: 

కఠ పాఠీనభృంగశ్రే ణివిచికిల . 

వ్రఫదనిలోచన ప “పక్తరదన : 

ర్ సీ శ్రీ 



కరి _ భక్రిరసళతశసంవుటము 

పులినమేరున మేరు పుష్పఖం'భేందు స 
త్క.టినమెరాధరనాభి గండభాగ 

నీ, కలితలసదన్న పూన్షాంచికాముఖాబ్ట 
బాలనూర్యుసదాపరిపాలిళార్యు, భూ... ల్లి 

నీ. జయజయళయకు శీళయసంభృతకురంగ 

జయదుష్టజనసనుదయవిభంగ 
చయజయనందారు నయనాంబురుపామి త 

. జయకలకాంభోధి శయనమి త 

జయజయనిధిహరి హాయపోవణోల్లాస 
జయభవ్యనిర్ణరాలయళ రాస 

 జయజయకృతబి లేళ. రురాజముణివోర 
కండుకును ర భయవిజార 

"ఫనళాబేననంతానబినవ్రసూ ' . 
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గీ. అంచు సతతము చేవినుతించు చున్న 
కించిదనుకంషమున విలోకింవ వహాహా భూ. «4 

శ్రీభవానీవర సీతకంథ హర వామ 
చేవ మహాదేన బేవబేవ 

'దేవరాజణ్లుతసుస్వభావన భావజభంగ 

భర్ష 'విరూపాతభవ కసర్టి 

శంకర సాధువళంకర శర్వళ 

నాంక శేఖర నిష్కళంక వరద. 

శూలి సోను కపాలవూలికాథర నీల 

లోహిత గిరిధన్వ శా తాహియనుచు 

షి నహారహాంబును సేవువచువాంయు నుడువు 

నతండు కైవల్య మొందుశు యబ్బురంబ, భూ 

కామగర్వవిఫాల సామజాజినచేల + 

సాముగాననవిలోల శరణుశరణు 

ఫుంగవాజూనేయ సంగరాజేయ భు 

జంగతల్పసవాయ శరణుశరణు 

నిత్యనృత్యవినా ద భృత్వతళ్యాన్లోద 

సత్యవచ్ వోమోద.శరణుశరణు ౧. 

సాంద ద్రకృపాపాంగ. చం, 3 ద్రిశౌళ, ని" గొరగ్గ్ 

చూ ద ద్రసూర్యరథాంగ శ్ రణుళ్ రణ, opt ee 

గ సంతతదా్యోధునీజూట శరణుశరణ్లు.... మ 

ఖర ని నిరాః హాట్" శరబుక్లోరు x భూ a ! 

pier 

ce 
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నీ. తిలగత-కెలంబు కెబుగునబూనల 

లోని చొరముమాడ్కి. మ్రానిలోని 
'శీవనిధంబున శిలలోనిలోహూంబు 

వగిదిని. బొలలోవలిషఘుతంబు 
వడువున ననలోని వాసన్నకై వడి 

'బారున్రలో; (3 నహనుమూాడొ... 

ఫులములోనిరసంబు గాతిధరి ( ళీ త 

లంబులోవలి నిధానంబురీర్ 
గీ, నరయవుశి ౫"డిదంతిపరర్టంత జీన 

గణమునందున నుందొున్చకాన'ధావ్ఫు, భూ 

న్నీ, పారివిరించులుకి: వొంసరూవములం ద్వ 

దాద్యంతములుగాన నందువలన 

. శనుదవ్శిగో చేయు కవులముల్యూూజిం;! 
. వారికిచ ర శ్రంబిచ్చి నందునలన 

వాంగుడుట్రీ. రాను లింగ్యతిన్ల నీ 
తాధీశరడెనరించి సరేదువలన 

హారియొక్కరుండెదై | వమన్న 'వ్యాసునకు బా 
నోర్షభ _స్తంభవై మై నందువలన 

నీ, శరభసాళు వమై నరహరినిం శలిచి.. 
_నందోవలన మవాబేన్చండవు నిజంబు భూ, రి 

న్నీ ఆరావమొక్క టి శేరీమ్భృదంగాది 
డ్ "వాద్యవిశేనము ల్వరుస'వేలు - 



శ్రీ విశ్వనాథ శతకము. కరికి 

“కాంచన మొక్కుట కటకొాంగచజాది నా 

నావథోజ జ §ల భూసణములువెటబు 

నోకీ రము 4 గోసమూహామునకు 
కృవ్వసీణారు ణా కృశులుషె పటు 

మృ _త్గికయొక్క-ట 'సుదురగస్వోద నీ 

స్థలిళ రెవసుటాఓ వేలు 

న్నీ, గరిమంబరమార్త మూరి యొక్క-రుండవీవు 

కాయనులు భిన్న రూపము ల్లా వెతలంప, భూ, 

విములభవత్కథల్ విననికర్ల ములుక 

ర్ల రములాపు'ర' ణకరాపములుగాక 

త్వన్తూ _ర్లిగోనని నేత తములు నే త్రంబులా 

చాలిసీకువారస౦ రో చయనుగాక 

భ_క్లితో మిమునుతింవని రసజ్ఞ రసజ్ఞ 

సునతేరి*యసభఖజాొ కంబుగాక 

మిముంబూజనేయని మృదులహ_స్తములు వా 

_స్రములాదారు హస్త సములుగాక 

గ్, నిజపదానతకృతబోధ నిర్ని రోధ 

కుటిలవర్షమృగ వ్యాధ గురుసుమేధ, భూ... 10 

నీ ఆశి శ్రీతేకల్పక మంచుస్థాణునునెట్టు 

“లింద్రాది సురలాశ్ర నే యించికొకొ, 

స్రనుంనవుంసక రూపహీనునశెట్లు 

న సురుహోత్త లముండొన ర్పె. బూజనంబు 

es 
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కులగో త్రములు లేని నా ్గమార్డున కెట్లు 
కులసోత్ర వతీ తన కాతునోసం 

నతులామృగా 'పమ్ములెన మపార్షులు. 

విషధారి నాగ 1 భావించి శెట్టి 
గి లిలయబు రాక్ళళవుణ్యుంబు గలుగనెట్టి 

* వారలధికారులౌట ధృనంబుగా టె ఛా. |! 

నీ, అతులి ఆప్ట న్వర్యయుతుండాట చిత్రమే 

'రాజిళీఖరు:గయి డ్క్జలుక త్ర” 

సమధికసొందర్భ గొలియాఓరు దుకో 

జగతిలో స్మ రహారుండగుటకతన 
వివిధవిచ్యావిదు: డన్రుట యచ్చబణువె స 

రగ్గిజ్ల సమఖ్య చే వరలుకతన 

నిరుపనాతరకొర్య నిధియాటవింతయి 

ఎ యంతశాంతకుండయి యలరుకతన 

గీ. నిట్టిమహిమంబు శెవ్షరియడం గలుంగు 
నట్టి నినున రనమొనర్తు ననుదినంబు భా, * * 

సీ, అదిభిమండవయ్యే నఖ'లేక్షరుండ నా 

నలరారుటిది విన స్మృయంబుగా దె 

_ విసముకుత్తుకనిండ మేసంగయు నెన్నండు. 

మృతి'లేకయుండు టద్నుతము'గాదె 
_యవ్యివముట్టిని యెనుకం వట్టియు 

 శోచిమ్నూ రమ తిని సొబగుగాచె. 



రొ 
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యున తమువహించి సనారవ రి నా 
బద్రి ఏ తద 

వివారించితివి కడువింతలాా చె 

| వ్యత్యయంబయ్యె నీనడవడింగనంగ6 

బ బ్రత్భయముసేయు భ కులవట్టనట్ల భూ... 

. ఎజుకులవాండవై యెనంగాని ఘననోని. 

ఘౌ దుండవౌట నిశ్చయముగా దె 

కరమర్థిజాలరికన్ని యం బెండ్లాడి 

ధీవ రాఖ్యు;ండవౌట దృథముగాదె 

బూడిదనె సనం బూసీయు భూయోని 

భూతి పూర్తుండవాట ఖ్యాతిగాదె 

చండికనోయి టి చరియించుచుండి స 

శతీవతివాట సుస్థిరముగా బె 

శ్రీదవారితసూరివిషూదను ప్ర 

సాదజితవు _త్రకరిమానుపోదపాహీ, భూ...14 

సీలకంళభయటన్న నిలుచునే నిశ్శేష 

నృజిన వ, బో ౫ గృ దర్వీకరములు 

వంచాననయటన్న? 7 బారవేభవదుఃఖ 

పుంజమదోన్మ్న త్త కుంజరములు" 

హరిణాంకయన్న “డైన్యమునొందే బమాు 

దారుణావత్సే రనీరుహములు 

విషధరయన్న ను వెసనారిపోవెతా 
వత్రయోత్కట బృహడ్భానుళిఖలు... 
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సి, నీదునామమహాత్తు వర్లింపందరమె 
కింవురుననిజ్ఞసాధ్య నీలింపులకును, భూ, 15 

పీ స్ఫురదణిమాది విభూతులుగలుంగంగా. 

నింటింటనితకు ేంగ నేల 

సరగ్షమంగళనీకు సా మేననుండం గా 
చె స్పకన్నెను నెలత్తింబెట్టనేల 

వెండిగుబ్బనీవై య బరుండక ననిళంబు 

నొలకలలోవల నుండినేల 
చలువుల్దొలగం జీరోలగంబుననిల్వ 

కురుభకాతముల వెంటం డిరుంగనేల 
గ, మతవిరోధులు కంభింద మంగళుండ 

టన్న6 దవ్ఫలదెనానముది విన్నందనను, భూ. . 16 
నీ మారునిలాలిచి మరుభూతిమైనిండ 

. * మలయజంటు విభాతి నల'దినొవ్స 

వమూతంగ[ై త్యుని, మర్దించితచ్చర్శ 
ను. త్తరీయంబుగా నుంచినావు 

' వనజోదరుథిరంబు వ్రచ్చితదీయ క 
ర్పరఖముం బొ త్ర ముగ జేపట్టినావ్ర 

గరళంబుమి గక రగంకఠకోణమనున మా. 
లీ 

 నితలాంఛనంబుగా నీలి పినొవు. 
: నీ, యిటులనేతడ రో, శ్రశుం చైటుకపడుట 

- కోయనస్తారిగుణమే నాకుసెలనిమ్ము భూ. .+17 
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నీ వవుపోతునకును హేవనూవనీ ౮ 0బు 

కవే య'కార్తుక 'రాజమయ్యె 

నేళ్ళపానిథికి రత్నా కరశ్రేన్టంబు 
నిరవధికోగు తూణరమర్వ్యు 

నేగుణాఢ్యునకును 'బాగాప్పనవనిధీ 

శ ఏరుండి నారతబడ సఖ్యుండయ్యు 
థి స్తీ 

నేశాంతఖనికీ లశ్మీ శుండు నిజనేత్త 

పద్ద పూూజయొనర్చి ఛక్షుండయ్యు 

సీ. నింతప"నికి నగ్న త్వుమేలంగ బ్లె 

నేషిమరారాదొ తుదమొద చెజటు(గరాదు, భూ. 

న్నీ శి మజ్జగద్దురునామభేయుండవయ్యు 
జ 6 

నుగుగణపాలశిషషుండ నై తి 

వభ వుండవయ్యును విభవం బెలర్బంగ 

ఖ్ ల్లాణన్ఫపతికిం బట్రవైళతి 
జే మే చర్చింవనీళ్వుర శ బవా చ్యుండవయ్య 

బాణాసురునకును భటుండవైతి 
మి త్తినెగెలిచిన మేటిళూరుండవయ్యు 

నీతబామాంనకుం బరాజితుండవై తి 

గీ. సామినీభ క్ల్షసులభత యేమి చెప్పం 

జి త్ మోయప్ప నతతపోపితకకుప్ప, భూ *** 19 

న్ సద్భత్య భోజ్య చి స్యుములు భుజిషుస్టల 

కిచ్చి శ్వేళము భుజియించినావు ... 
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గజనై ౦ధినములు గింకరకోటులకునిచ్చి 
వృషభ వాహనుండవై 'వెలసీనాన్చ 

ముకాసలకలావనులు 'నము9లకు నిడి 
'పునుశల వీరులు బూనినొవ్ర 

వట్టాంబరంబులు భకాళకినొసంగి 
టన నిం బులితోలు గట్టినావు 

గి యెన్ని జన ము లె తిన నిన్ను లువ? 
దగును సీనంగవిసుంజేడి దాసులకును,భూ.. . 20 

సీ భూలేళ నాకు నీవేతండ్రినినోం దృ 
పుత్రి కతి సవి(( స్ 

శీతా కలప ఈ శాల మేనకయవ్వ 

మైనాకండే మేనమానుసుమ్హు 

యన్నీవీరన్న " వద్దన్న విఘ్నేళుండు. 

.... కొమరొవ్పంజిన్నన్న కొమరుసామ
ి. 

న వమధులుబంధువుల్ భనీతంబు నీ శ్రీగంథ 

మల కినాతసరము లలఘుమనులు 
గి “వీయునన'నేమిటి

కి 
కాద్రవేయన

లయ 

_భృడమిలోవల మాశేద
ోగడయునీ'చె, భూ, al

 

నీ, hee నీఖిలవిద్యలకెల్ల . 

"జేశశస్వామిమైొ. 'కేజ
ంశ్లె 

.నీజటా గ్రంబున నను LE 
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సీకడియం టన కాకోదరగవరుండు 

వహితఘాభరణ స సమర్థుంశ్యయ్యె 

నీవభుాలిలకంబు నిర్ణరుల్ సుతినేయ 

జగదంబ నామబ్రశ స్థినొండె 

గీ. నభవనీవు జగజ్జన కాఖ్యంబూని 

తర నినుణాల్పువారిభాగ్యముకొజఅంతయెభూ 

సీ. శివయన్నమాత్రనే చేకూరు నైపాళా 
ముప్మికములు భఖ _కృముఖ్యులకును 

్రన్ధంబకయన్న ౩ నయంబుగ మూ.ండుజ 

గంబులనేలు యోాగంబుంగలుగు 

నృుత్యుంజయయటన్న సత్యంబుధ ర్థార్ధ 
కామమోతములు శీ ఫ యు మెలభించు 

బాఠతరములు జపించిన? ₹ బృధువంచ 

హాకకంబులు బటావంచలగును 

గి. తొలంస ద్వివదత్రి నెత్ర, చతుర్భుజములు 
నై దుమొగములుగలుంగు మవోత్త్మ వింత భూ.29 

వారణారీశ ఇ తావక దర్శనంబబ్బ 

వారణాదులమిాంది వాంఛయేల 

వుండరీ "కేశ గరం బొడగన్నం బుండరీ, 

కాదులమింది పియంబబేల ' 

కుంభకో చేశుం గనాన్న నూతనకాత 

కుంభోకుంభాదులు గోరనేల. = 

™” 
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గీరశీబార నుకతే త్రైశుంగన్నం గ 

చార సుమేత్ర చింతననుచేల 

స్తీ గరీథం నిరీక్రీం= శెందజే య . 

Fas _త్రీహృతేని పళ్చిది వత్తి, భూ. 24 

నీ, భవహార్థినిర ర్శగ్న భక్తులందరింజేర్చం 

చాల్శేళ్వెగండవై తనరినా్య్య 
నతజనప్రతతి సంసృతి కోగములుమాన్న 

నె వ్యోనాథుండవై నరలినావు 
సర్పజాసాజ వంజవసం జరమణంప 

సోమేశషరఖ్యారాతిం జూపినావు 
సీవకభవబంధ లావనంబొనరింద 

బట్టిసాధిపుండవై వణింగినొన్రు 

శి. యివొసరను లబ్బవే భువినించుశీని 
_ శ్రుతిదినము నిన్ను స్తరియింసం బరనుపురుప,భూ, 
వీ, చ్యాఘేళ్వరాభిభేయను వహించితి నూను 

__ మోాభఘాఘరురువలలాయననమునేయ 
_హరిమాయూ రేళస్టరా భిఖ్యం బూనితి 

నరవివదహి ఖండనంబునేయ 
వాగే ఏకాభోగ నాముంబు నొందితి 

.. జనకోకవవన భతణమునేయ 
నా (మృనాయకాఖ్యా కనిల్చితిను ర్త ర్త ఫ్. 

కాపుకు లములు. గలులంజేయ 



శ్రీవిశ్వునాథళతకము. ర్్ర1 

గీ, మృగఖగాహి దునూఖ్యల నెగడితౌర 

వాటిభాగ్యంబుం బొగడ నెవ్వరితరంబు, భూ.26 

సీ. నీవ్రన్న నో, థాననీజమైయుం వంగ 
శెారితదషటన శ్రే శాయి యయెర్టి 

నీకంకణమున సంగిలుకుసారంబన 

దోయజాతు(డు శెషకొయి యయ్యె 

నీవిషంగమునగు నిశిళాంబకంబయ్యు. 

జ క్ర, పొణిహయోధిశాయి యయె 

సదములజంబు శేశ్యురుండ వై యున్న త్య 

త్సన్నిధి హరిరంగకాయియయెంు 
గి నీరహాస్యంబు 'లెటుంగరొకో ర మేళ్ళ 

"రేశ్షరుల నిడంగావింతు రిలంగుజనులు, భూ.27 

నీ, తన్న 'వేవిధునిం బళాణువ క్క_లుగాయగ 

దయా గ మ్లబింగమూర్జి ఎ“ దాల్సినావ్ర 

తలం చద్రురీపవే విథాతకుం బునస్పారథ్య 
కృత్వ్యేంబునకు నియోగించినావన్చ 

సాలాన్ని చేంగాల్ప వేలళతాంతాయు ధు 

మించి వెండియు. బ్రుకికించినావు 

త, ..గజేదము ముస్తృకము నెన్సటి మేష 
శిరమిచ్చి జీవితుం చేసినావు -. 

గీ. నిగృవోను గృహంబులు నీశెతగును | 
రు దకారుణి కాశ్రైసరుండవగుట, భూ, 285 
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సీ, ఆన్నూయహాయనీకు వాంసవాహనమసో 
సనచేశములు సాహిణములుగా'చె 

యాశాకశకేశ నీకచ్చినీ బొౌంధవ ! 
న ప్రముఖగ్రహములు సుమములుగా'వె 

ఫణాస్టభరణనీకుః బా ళాళలోకంబు 
హాటకభూపాసుసేటి గడె 

దిగాష్టిససీకు నాదిళ్యాధిపాది డి 

కృతులు శాటీపొల కరులుగారె 

నీవు జేధోండనులలోన నిండియుండ 

తథ్యమేగా'నె యేతద్విధంబు దెలియ, భా...20 

బికిర మెత్తుట మానుపింతునీకందు నా 

యెద్దొక్క.ఓ కృషియెట్టులగును 

శాంటిలోవలం బండ 'జోంటీకియందు మ. 

టాక్టింగ మొక్క-టి మంచనుగున బెట్లు 
బలింబసీందిండి కళాసముద్యజియించు 

ముందునా నిర్ణుణ మనుసరించ 

నస్తీనోరము వలదందునా 'యేవంళ 
" జుండవు మొ _$ీకదామ శోభనొంద 

గి యేమినేయుదుఃదం దండ్రి మదీస్పీతంబు 

| 
తీరదయెొ్యను నర రుటా.-. 

జకవేళం గుంభకారకుభంగి బ్రన్యాండ 
 ఛాందనిక్తాణ కక్పరుడనగుచు 
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పాంచాలీకనిలీలం టెణులనాడింతు 

సుఖి చ ర వ్రు త్రికలకర 
నొకపఫె స ంనజూలికునిచందంబున 

శివకోటులయందు నేయుచుందు 

వొగకపభి నజనుగుందో గా ఖస్టిలంజరింతు 

వొక సఖి బో్యతిర్మ యుండవగుదు 
గీ. ఏశాసీచర్య గన్న వా గాళొసర్వ 

దివిషదాఇార్వులకునై నం చెలివిగలగా, భూ... 
సీ. శాంగవలీలా ఓ, యుండనుగానన 

గామరుడాంనిస విజఒంబముదగు 

ne "పమంబు శో లట రించితి 

కల్లగాదుర లెడివిల్హ దగును 
కొండ కూతురింగహండైి కొండపై దిలుంగుదు 

గం ట్ర్ గొగ్గలిచత యుండందగును 
నిచ్చలువిడువక బిచ్చంబునకునేంగు 

జోంగసలవాండవ్రు జో'వెతగును 

గీ. భూయునే భూ+మికకుందగు భూమవస్తు 
వులనుగార్చుట వేషికి యు క్షమెకద భూ... 

నీ "తావక కరసంగతంబయ్యు నేణ కా 
బకమేమి తొ ల్లి. తవంబుం జేసె 

నీశిరో వేష్టనమైశుభావవాుుండర్యు. ౧. 
నహివర్యుందేవుణ్ట 'నూచరించి ౨. 

వ... 38 
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యుష్మదీయస్క.ంభయుతమయ్యె "నేనింక 
కళవసం బేనిప. గతింజరించె 

న్నీ్సివమాలిక లై గాలి రుద్రాతు 

“సలములే పూజలు సలీ వెనొక్కొ.. 

గి చిల్వమే వ్రతముననీకుం బ్రీతియయ్యె 

సీ, 
నవనిం బున్ని యమొకలి సొమ్లైనెతలంవ, మ... 

కరికాళుండొసగు నమూకంగసలంబులు 
| నిక్కు-టంబగుకూర్తి మెక్కి మెక్కి... 

నూదర చన్నా ఖ్యుం డాదరంబున చెట్టు 

సురచి రొంబక ళంబుం జుల్ట్థిజుల్డ్ 

నిన్మవ్వుమదింబ త్తి నివటిల్ల గంబోయు 
es 
బావనంతసనున చా విశ్రాని 

 బోయకన్నడు యెడంబాయకనర్స్చిందు . 
నంజుండు తునకలు నములినమలి 

తృ ప్తిదీరక ఫిమౌం ప్ర బేహియనుట 
'జనులుదీర్తురె మత్తు విళ్యంఛరునకు, భూ... 
చేదనుల్బదివెనే చేదండనుస్నతుండ 

మునవారింబెచ్చి మజ్జనమొనర్చ 

" శాస్త్రమల్బవవెన చ కి శ్రిస్ఫుటస్థటం 

చాత వారణ రీతిపట్ట 
మంత్రే ముల్నుడిబెనే ఛే మహీనూర్షనాభి శో. 



శ్రీనిశో గనాథశతకము. ర0ిగ్ర్ 

ఘనపు రాణంబులు నినె నేకిరాతుండు 

పశితఖండంబు లర్పించుటకును 

గ్, 'యేమివిద్యలు త్వత్క_టా'మేయణములం 

జూచిన గృ తాగ్గులగుదురు సచులెన్న భూ. 

అభిమే. పీక యోగ్యంబులగు నారి శీళంబు 

లను లేవయోగ్య చందనము లత 
ణానీకయోగ్యవంశానోకహాములు స 

మర్చనాయోగ్య్వకుం చాదికములు 

గురుధూవయోగ్య గుగ్తులనులు జర్టిలదీవ 

యోగ్య ఛారదపాద పోచ్చయములు 

నైవేద్య యోగ్య కనచ్చూతములు వీటి 
కాయోగగ్టిఫణవల్లి "కా క్ర ముకము 

గీ లగములయ్యు 'నెంలేని ధన్గతవపాంచె 

యుస్నదసష్టవిథార్చ నాయోగ్య్వపఫణితి, భూ. ..లీ6 

3 లూషదళ మొక్క "పీలాగునర్పింతు 

మాెరేడువనములో మలయునీకు 

నొక్క-కొవ్విరిచేత నాగినెట్లుబూజింతు 
తారకా కుసుమముల్ దాల్పునీకు 

"నేకఫలం బెట్టు లిడుదుం (శ్రేనమమనేక 
పారివదిష్టార్థ ఫలదనీక ల 

చుళుకోదకముననెట్టుల. స్నానమమరింతుం. 
.దలనైని. మిన్నేరుః గలుగునీకు. 

రో 

per 
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గి. నైనసద్భ కి కినోడుత నే నొసంగు 
వ్ త్రవుష్పపలాంబు సపరస్టలుగొను, భూ, 87. 

నీ, నీచుండుపీ: డని నెన్దుదినుంచక 
భ్ ఛ్రనురకీటన్యాయ పటిమనెటివు 

వర్ళూ-పలుకు 'ెం తేపద్భనులు జేయు 

నవ్యఘుణాతురనారాయశ క్ర క 

వడివిడనాడంగ నలటు ముర్క-టకిశో 
రన్యాయపద్గతి 'రాజిలంగ 

చేపట్ట దవయ్య చలంగినమూర్టార క 

స్టో మహానార్టయ శారణిముగ 
గి, గాదుదూమశయత్న మొ కానొకతతీ 
శోక HAE ఘటనా చె, భూ, 868 

చడ్వర్షళొ త్ర త్త  చచ్చటిళు జంకంగేల 

శరణాగత క్ర ణ చిరుదునీది 

నివ్పచ్భరంలు: 'ఛెదినచిం కటిక. 



శ్రీవిశ్వనాథళతకము. కశ? 

నీ, కామాంధకారివిగానున వర్లి వై 

మేనకాత్త జన్ను భృమించు'బల్ల 

మంజులది్వ్రిజరాజ మాళవిగావున 

తు, కో శ్ వేరా ఖత “వెలయు బుల్ల 

వ్ర చుక మహోన్సి , శ నచరుండవటుగాన 

న నొగం విశాచనే స్నేహమొందు బెల్ల 

సుమవోానటా ఫీఛాననునొందితివిా్శాన 

మూండువేళలయందు నాండు బల్ల - 

గీ నెంతవారికినై నను వింతగాటె 

సంతతంబు. భవత, సి "చింతనేయ, యూ. 40 

సీ నేమారు శ్రీమవో ఇపష్టువల్లగయంచు! 

బలును రు బ్రహ్లోది వతియటంచు 

నానకొనిసశిన స్రఫ్రోజీవయం చును 

దివిరిరుద్రో,న దతీయయను-చు 

రహిసమానాధికరహీతయటంచు మా 
నకశివాత్పరతరం నా న్ఫియనుచు =. 

మాటిమాటిీకి జనుర్త రణదూరయటంచు[ iF 

దై వతమూాలకందంబటంచు. ns Fh " 

గ నిగమనుంలు ఉల్కులోనరుండు 'నీ నిదుర య్య 7 క 

మణ pty భు
రడాకను న 



598 భా క్రిరసళతకసంపుటను 

నక్వరసాలాం స్రివము మూానిచనుని థు 
కంబుదుత్తూరసాలంబునకును 

లలితసయఃపానలాలసమూన సౌ 

కనమువయఃపానకాంతుయిడు'నె 

కలితబలావొకావలింాంచి ముద'మొందు 

శీకకావలిగాంచి శేరు'బట్టు 
గీ నీవదథాస్టిననిరతుండై నెగడుజనుండు 

వేరనెరపలువుల నుతినేయంజనునె, భూ... 42 

'నీ బూతినెన్నొ సటను 6 బూ 'నెదనంటినా 
$లికీలలుసోకి శాలునేమొ * 

యడుంగులొ క్తి దబ త్తినంటినా నూద్చురా 

_ శీవిషభూత్కృతుల్ జెందునేమొ 
నందిని ముస్తాబొనర్పెదనంటినా 

శ్రొన్నొడికొమ్దులం గృుమునేమొ 
బంటునై కొలి చెద నంటినోవ్రేతర. 

వంబులకును మేనువడంకు'నేమొ. 
నీ యుగ్రమూర్తిని దయంజూడకున్న6 జేరం. 

డిసి ప్రోనదెయార్య దయాసమగ, భూ... కరీ 
నీ . వనప్సొళ్వంబువై నధిక్టింె సె. 

_ విఘ్న ళాజుదలంస వృమనుగాళ 
. 'దిటముగానేమైన బటములుగట్లైనే 

వటుడు 'దిగంబరత్వంబు గాక 
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కాంత మేమైనను సం గ్రపాంచెనె వీర 

ఛద్రు, దుం తకు ద కోవంబు'గాక 
నేతల్లి గన గనిసించ నితానశారిని 

భానిందనంశో యాస్పదముగాక 

తం డి పోలికసుతులకుందగె నాకొక్క 

గుణము ములయ్యు నయయొ నాబ్టుందగెనీక్కుభూ 

అఘటనాఘటనా సమర్ధుడవంటకు 

శునశాకృతులుబూను త్రో శుతులుసాటతీ. 

కంజజుకృతములంఘ్యంబటంపేకును మా 

ర్క-౦డేయ నౌానివర్యుండుసాథీ, 

సబలుదుర్చలుంచేయు జాణవంటకుందగన్న 

గోత్చాటనుండు దళాస్యుండుసాతీ. 

కరూటస్థుండవటంటకునుద్వదీయేవణ 

సంజాతుల్లై న శీ జూనిసాథీ. 

, సాతీగోధినిళాంత' షైచకశిరోది 

హాతవిరోధి యపారదయావయోధి,భూ. , 45 

. గోపహూయనీ'లెంకవాపహానంబులుగచా 

"చేవతురంగమైరావతములు 

సళత్చాళకులుగదా సంగీతసాహిత్వ 

చణులునారదుండును శారదయును. 

మండనంబులుగదా మహితచకు క ఎవ. 

స్పార్గభాముండును జందురుండు 
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శషళుకశోహూన్వీయ సవనంబులేకదా 
హిమనగ కే! త మహీధ రములు 

గీ, నాలుదొనలునియన్న ది యన్భుతజలధి . 
నీయళంబిట్టిదనుచు వర్శింహాదరమె, భూ, . . 46 

నీ . కుంధిల్లై దై త్వన్ఫీతకుం ధముల్ మోడవే 
_తొడరిమొమెనలశ్రై శైదువుగ్రహించి 

 కార్టూలయా మునీచరు: “గదనంబులో 
జదు; వే వం ద్ర , హోసముధరించి 

పా కటవురసుం వరీంకసూత్ర తము 
ఫ్టండింప వే వీనాక మువహిరచి 

దుగ్ము వేజాలంధరుని: బదాంగుష్టుశ్ళ 
ఎస దదిజొద _రృమయారింబూని 

నీ కేజంలె Row ప్రశావశారితి ఖగరాజు 

లీ 



రశ 

ee 

ఇ నిర్భ రాళ్చర్య ములేకదా వీభుహినులు :2 1% 

శ్రీవిశ్వనాభళతకను. BO 

. మాతృవపితృవర్టితుండను జాతిలేదు 
వెక్కు.పేరులు నీకొక వేరులేదు, భూ. 4కి 

ఆతతళూల స మేతుండవయ్యున్లు 

వ్యాధివిదూరుండ వై వరలుట 

యతులితసోమూహ్వయ పవృ వ దీవీతుఃడవ - +: 

యును గములా వరన నొందుటయును 

నిక్కంబుకృమ్కుర ఇేత్రుంచవయ్యును.. 

బుణ్భజనావనన్ఫూ ర్ల రింగనుటు - -- 

కడువడిగం గాధరుండవయు్యు జటులకృ 

కొను 'తేబోవృద్దిం బూనుటయును 

మహీనసా భారణనులు సానూన్వులకును, భూ, 

కమునీయము ది, "కాకటక కేయూ రాద్య 
లంకారమండలాలంకృతంబు 

తుహినావనీధరదుపాతృమతల్లికా -:. .. 
నితత నేపథ్య సరసం TE 
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నీ, సెగంధి కౌంభోజ రొగ ప్ర వాళ ప్ర 

నృవనముజ్వుల కాంతిలాలితను లు యువహలధ్వజకంఖచ శ్రాబ నవిధను రాదినవీన "లేథాన్యితోములు ఘటజవనీన్ల ముఖ్యమునీంద్ర వృాత్పద్ష కర్లి కా గీరి క్మాగన్టీతములు - ఛాహిసుయోషా పశ్వ్వే నీమంతనీం దోోరబిందూరు నీందూరితనులు 
భవళ్వానములు చూనందగ దై సాదు చి'త్తమి _త్తటీం దమినిగురొ తైసాన్సి, భా, 67 శ్రీ అనమానబానాువీర్య విజృం గ్ల గాదిత్య 
తనయో గ దంత తాడనకరములు వాణీళముఖమాభి మాణీక్యదీవి క్రా 

గీ, నగు 

(వ్రత్య గ్రృశీతలభానునంకాళో న 
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'రాజశీఖటామణివై చేయ పదుష్ట 
భిశణంబును శివ్టరతణంబు 

యార్వ్యుండవై యనయముం బాళపాల 
భావమందవె సళువత్యభిఖ్య 

వృవలుండవై సదా విఖ్యాతిగాంచవే 
త్రివిధవశ్హానక్లి లేజరిల్ల 

గి, బ్రాహణత త్రి యోరుభూపాదభనుల 
లోననెవ్వండవేగోల్తునానతిన్తుభూ, .« 58 

నీ బ్ర హూచర్యముగచా పావనగారీత 
పోవనంబునకును బోన్రటంగన 

గార్ల స్ట మేగదా కరముళ ర్వాణితో 
తిరముగాయగనాడి కాపురము నేత 

మిగులవాన ప్ర స్థమేకదా జడలుధ 

రించియెల్లప్రుడు చరించు కొల్ల 
యత్యాశ్రమముకదా నిత్వంబుభి మొన్న 

మారగించుటవర్లి సాంబజటిల 

గి, భితుకాఖ్యలు సహజముల్ త్రస్ధయనీకు 
నిడియడియటంచు మదినిశ్సయింవ'నేర, భూ. + = 

సీ, అంబికాధరనవ్న బింబికాపలరస 
గృసనవ్యననకీర గర్వదూూర 

కాళీమనఃపుల్ల నాళలీకమకరంద 
పానమట్పదరాజ భవ్య తేజ 

ఫీప్ర 
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దాకాయణీవీన వవోజశాళీ రర 

వతఃకవాట మహోత మోట 
నీనోరగిరినంది నీదృశ్చళోరక . 

రాశామృగాంక నిరస్తవంక : 
A కృతసురాదనసంరంభ ధృతకురంగ ae 

డింఛసంభరితాజూండ కుంఛబో,వు, భూ... రక. 

నీ చారుతళ్చూరుపా ఘోరసదో్వోజాత _-, 
వాకుజేవేళానవశృమూూర్తి. ౨... 

సతతవరాభయా జగవ త్రిశూల ద్ర we 

నుఖకరాంభోరునో 3 మోఘమూ రా 
"పీళందణుఖ వీరభద్ర, ద క్ర గ ల 

పాలాదిసరివృత భద్రము 
జలర్టూనలోనగ్ళస్వద్యా స్ we గ 
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నిర్ణోహనిస్సంగ నిర్ల ఏంద్షనిరు సాధి 
యుతమైనప్రచథత్వ "మొంందంగోర 

గి నాయశళీష్టము విజ్హావనంబొన రుం 
జి త్హగింపుము కాదాక్త్య నిద్ధయొసంగు భా, 

నీ, అనందకాననంపాలవాలముకూంగ . 

విలనీతంబగుజడల్ వ్రైళ్లుగాంగ 
బావాయుగంబులు వృచుర కాఖలుగాంగ 

“ లలితాంగుళులు కినలములుగా౭గ . 
హొమరునఖంబులు కోరకంబులుగాంగం .. 

బొక్కీ_లికోటర స్ఫురణగాంగ 

నవ్యన్నీ తంబు నూనంబులు'గాంగ ఫ 

లనముచం దృమళ్ళ కలము గాంగ 

గీ, నగజ చెనగానులతగాలం | దగినకల్స 

శాఖవిమదిస్టఫలము లొసంగిగాన్రు భ్రూ, ర్ 

సీ, 'నిస్తులోరులు వ్ర తీరూ స్తంథభనములుగాంగ. ..; 
భుజములు పే బీసముల పోల్కా. 

కరములు వికళ రమ్ము రనములుగాయగు న: 2... 

ద్వళులురువీచిశానళు ఆగాంగ 2: 
నాభికాకుహార మె న్ను 9దగుమఢో భా గొ కాన సగ య. 
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గీ, దనరుయుప్మత్సరోవరమున మునింగి, 
పావసంళానను కుడనై పరద, భూ, ., 

నీ. రమణీయయానంబు శాజహంసలుగాల 
నారుమేల్తున్వైద బారుగ 

సముచితకుచనులు చక్షచాకనులు'గొ 

స్లారమువన ప్రియ వరము గాంగ 
నాస్థంబువుస్క- రాహు గాంగ మంజులో 

కులుకుకశొకుంత కులముగాగ 

నతులుఖంజరీటెభుముగాంగం గ 
చంబుసుబక్షి బర్లు ంబుాంగ 

శ, నొవ్వ ప్రా శేయెగిరిబానయోవిలాన 
నురయ సేమోహాజాలను నందుబడదెూ. .. 

Ay 
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శీ, మేల్కడెంబులు మణికట్ట మెజియు చుండు 

సీ, 
సీదుళ్ళుంగార రసమెన్నంగాందరంచె, భూ, «+61 

వదలకిచాషదశ వత్సేరాయునాయ 

పరిమొణుండగువశివర్యుశిళన్చ 
నీతీంచి కుద్దుండై దఖీ ణా ధిశుండు 

కాలవాశ్నిబదుం గానె సర్ప. 

'చెంవు వేంజెడి నిలోవీంపుచుబేవ ర 

థీంపురతీంను రతీంపునున్న 

సాయాత్మ_౭ంచి కటూతవీమూపాలిం 

జూచి తదర్భకుం గాచిహేలళి 

సుతునిభవడదీయ పార్టి వీడితునించేసీ 

వీరరస మువహింవవే వి ఖ్ మముగ, భూ... 62 

నీ. మందరావోర్యంబు మరిఫానముగంశేనీ స 

వానుకిసూ త్ర ౦బు6 జేసీ యనిమి 

హోసురుల్ -డాసీ స దుగ్ధాంబు శాశిమథింప. 

విషనుద్నవంబంది వెసజగములు 

గాలువనడలి జే జేలువదంవడి 

పార్వతీశ్వర పాపి పాపాయనుచు - 

మ్రైవారమొనరింపం" గో  చారలటుదందం 
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సీ, స్యందన శేతువుల్ బ్యానంతములునియం 

_ శాళుగములు భారరతీక మేరు 

లురగరుత్తూణను లరుణానుజా బుల 

ర్వ, శోదములాగమద వ్రణవను 
లుకి్షభ్య! ఫదోరగవర్వులు ధ నోస్సింజిను 

లతిరఖాంగను లహార్చతిసు ధాంళు 
బింబముల్ చేని పురంబులుమూండు క 

రంబుని మేవనూ త్రంబులో సె 

గి లంగుచును ఫీల జీలగాలంగలజేసీ 

యద్భుతరసంబుంజూప వే యమరులమరభూ. , 
సీ, కాశ్యాయనీవృథు కబరికాభరమున 
= _,చిరలదండలుజుట్టి వెలయువేళ .. 

యోనువతీలలాటాగ్రమందు సత్యా .. 
స్త 

చోరీ శమకకిక అాస్టయవేళ.. న 
నగజాకథోరస్త న శ్రబకద్వంద్వ న. 
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మలవడనద్దనుజాధము వథఫియింకం ' 

గని ఘనశ్రా,ర్యంబు గడలుళొనంగం 
దగయక చెనిమిదియడుగుల మెకంన్రురూ 

పము గొంతసాళ్వరూవంబు గొంత 

తేగుని గ హముంబూని తన్మానవమృంద్రు 

పటుడర్స మొగి దృణ బా యముగనా 

గీ, నర్చితిని భభియని సుమనసత్తి మిము . =. 
మరం భయానకరసమునిగుడ, భూ... 66. 

. శ్రీకంథ' మిము వెలింజేసి దముండు యాగ 
మొనరింపంగ చెటింగి కినుకటోండం 

= జని పూముదంతేను ల్బడలించి శోశిని పో 

డళఖండములుగ నడంచి భగుని 

కన్ను లు వెరికి వెన్దాలినెచ్చెలికాని 

నాల్క. లేడును గోసీ నలువవెలువ 

ముక్కు. గృక్కున జెక్కీ. మురవై రిచ (కంబు 

చక్కి ల్తుగం బుక్క చెక్కసముగ.. 

మ జూబ్లవె మహాత్య భూ... 
సీ, మదన్వూ. దనంగూడు Nps క్త స్ వధకు న క 



610 భక్తి కిరసశ తక సంప్రుటను 

డారయ వడగ విసారమాట యెతీంగి . 
నిజసత్వ పరసత్వ నిర్ణ యంబు . 

చెలియక నీమీద నలరుోతూపుల జేయ " 

నలిశాగ్ని చేత దదాత్త ఛవుని స 
గీ. భస్మ మొనరించి జగములు భయను నొండ - 
రో ద్రరసారేఖ జూవజే రభనమునను, భూ, 4, 

సీ అకయ మభన మనాద్య్భి మనంత మ 

దయ మనామయ మనాహ్వాయ మచింత్య 

మన్యా_క్ర మనువమ మనుషద్రవ మజేయ 
నునసూయ నున పాయ పే నుప  మీయ 

మసవాయ నులఘుత్వ మనఫఘత్వ మచలత్వ 

మగుణత్వ మమితత్వ నుమళినళ్వ 
మశిళుర్య చువరెరాళ్వ మజరళ్వ మస్తీ న్తీత్వ 

మూ శవ శాంతరసమున మొననీ కార, భూ 
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తార శేళ్వరు నిరంతరము గౌరవమునం 
బూజించి దివిజులు వూజ్యుల రి 

గి. యిన్ని రూపులు నీవాట యెజటుంగరాదె 

శాస్త్ర వే త్తల శకిలకో సంశయంబు, భూ... 70 

సీ. భాసురతరమహాభవనముల్ తగునయ్య 
యఖిలాంత రాత్తుండ వైన నీకు 

కనదురుదీవపితై కన్న న్నే హావ రష 

తన' శేస్తయంప్ర వ వ నాళ నీకు 

నూర్షులసంగతి యప నే పరికింప 

నహహ నిరాకారి వైన నీకు 

మేటిశథశాంగాదు లేట్కిం బరికింప 

హారవిళాడ్రూవుండ వై విన నీకు 

గి నాదిమథ్యాంతకూన్యు(డ వై వెన నీవె 

; దేవల చేను పరుల నుతింపంచోను, భూ... 

సి. ఉవనిషదర్ధసా ధోవ రితలములం 

జరియంచు నెవ్వాండు సంతతంబు + 

సఫలజంతుసల లద్వుసరణి నజాండముల్ 

భరియించు నెవ్వాండు వ్రకటమహీమ 
నాపాదను వ. 

ధరియించు నెవ్వాండు. ధవోరమ్ | 

రూడ్డిం 7 గామ, స త వలు 
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గి, నట్టి భగవంతుం గీ ర్రిదిగంతు భాంతు . 
దాంతు శ్రీమంతు ధీమంతుం దగభజింతు, భూ. 

నీ. అవిము క్షరాజఫానివి రాజమానకో 
__ దరిడరాజను లేఖతటిని నొనము 

శీచల లోలార్కశేళవ్చల్ కొటికలు 
మహనీయధర్ష ంబు నూర్షణంబు 

గోళ్ను ద్విజాతిభ్ను గురుతల్చగానచా | 
సాస్టదనన్వ ర్థావవోర ముఖ్య. 

కలునబాతంబు లక్యును నీను భొనుమ్మ .. 
చూడానుణిని నిన్ను జూడంగోరు 

గీ. చారినుకృతము వర్ణింప నళకనుగాదు 
ఇాతశయిన భుజంగనునేతకాన, భూ, ,. 
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నీ చారాది కేషణత్ర, యము వర్ణించి స స 

శ్వాడిగాఢసుణ త్ర త యంటు విడచి 

తాపతే యము బరిత్యో క్ష కముంబేసి స 

య్యోన మల త్ర యనిమోచన మొనర్చి 

వాసనా త్, యమును వదలి చెద్దయు నుండ 

ల తర త్ర యాగమ్యస్థలములు సక. 

యంగ న్ త్ర, రకాజ్వల వ్యాపారము. నెజింగి 

లింగత త్రయాంతర్వి. లీనులైన' 

గీ. వారలకు నూ టామృతబాగాకనాట. 

విఘటనముసెత చేకూరు ఊరమున్కభారి. . 

సీ వంబదిేకులచే బిందుసంయు క్ర క ’ 

పంచాశదతురవం క్లిచేత 

నలరారేడు నముంజసాఛారనానుచ 

శ్రాదిపట్నక, ముల్ హర్ష మలర 

గ్రమమున శోధెంచి ఘనతదీ యోపరి _ 

“ భాగస సవ్యాస్తార పద్మ విహాక ' 

మాణమళరాళసో, మ్రూజ్వోలోకన. క 
 రించు' మాసాలకు సిద్ధ సీద్దంచు నరు;క్రిణ2 1: 

గి సామినీనీరగముము వృథా సరుకులకు క. 

గలుంగునె సుఢీపచేళమ కల్పభోము. La జ 

రా 
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శ్రవణాదిధీం ద్రియోజ్వలవంచకంబు వా . 
గో భీముఖకర్తేంద్రి డి యసంచకంబు 

నతినునోబుద్ధిచి క్రావొంకృతి చతుష్ట్ర 
యంబు వాత త్రసనూవృత వగు 

వంచవింళతి త త్ర త్త గభాళ్లోహినివవాన్ళా 
ద్యనమధ్య్థ్యనుల నీవారనూక 

గీ, విధమున నజస్రమును బెల్లు విభుండ వీని: 
కావె జివేంద్ర నుత వేగశావె టోవ భూరి... 

నీ. రజ్ఞువునందు గన్చంబు ముక్తాస్ఫోట 
నుందు రాస్భ్థంబు సై పాంబువ్రులం బ 

యస్సు మరీచకయందు “నీరంబు ఫ్రొం 

త్రి జగంబు | దృశ్యమును 

విస్టవస్తోలపను | సిక జేజు గ గలదె, భూరి... 78 
నీ ఉభయపార్శ ముల గారూ యద్ర బక్షవడి; 
7a Pa pen? Pe wf i 
శ్ర వ గ్ గ్ EY WY న్ big” | 

in ' oC ' | " - | #"; 

ప FE. Was 
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సౌరి భకరగదాథారియ నిలుచుండం 
గర్భురేంద్రుండు పాదుకలు ధరింవ 

వరుణుండు కాళాంజిప ట్ర సమోరుండు . 

వీడియమొసంగంగ క ని త్తవిభుండు 

గీ, చేరి 3 దండయిడంగం గయేరియందు 

గడప 6 గనారుచుండవే కడుముదమున, భూరి. 
సీ వారిరాట్కి-శోరంబు హరికి శోరముగాడె 

నీవి క్ర మమునకు నిభముగాక 
గావవతంసంబు గ్రావమ్తుగాదె నీ. 

ధీరసంవదకును దీటు'గాక 

సీంధురాజం బల్బసింధువుకాదె యు 

షృద్దభీరతకును సవతుగాక 
ఖద్య్యోతబింబమ్మ్లు ఖదోన్టితమగుంగా బె 

నీవ వ్రభావటలిక్ వీటుగాక 

గి. భీము నీశొర్య చై ఛై ర్యగాంభీర్యరుచుల . 
శేమి సదృళముం దెల్బుదు. నింక డెలువు, భూరి, 

సీ. ఉత్పల ప్రీ వీ యముడు మహోత్సలప్రి వీయుండు ఫూ 

, దండే గా 'మేల్బండి ర్వ యుండ హం 

బలవిరోధియు మహాబలవిరోధెయి జ్ 2 

వాలుగా మేల్తెడన్తూలు గాంగ . 

రజితాచలను దువశరజొతాచలము క నివ. 

. “ననముంగా నవశరోసనముణాంగల నా 
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బద్దాధిసతి మహాపద్షాధిషతియును Sn 

పోడుగా సంగడే కాడు Tee 

గీ, జెలంగు నిను జిన్మయంండంచుం జెప్పుచుందు 
నెపుడుః శా జామినుకులు చిడ యింత లేక, భూరి, 

నీ, అనిరతగుగళాలివాట నిజయబుదూ. ల 
- రనులయ్యె నన్న వ స్త్రచులు నీకు 

నిరతశివాస_క్షనిర్లి దుండవుగదా 
భర ని'చేషషద్దు దవిలె నీకు 

లావణస్థియు_క్ట కనూలనసీతుండ వేళదా 

తారసంసర్య్కంబు గలిలో నీకు. 
వివరింప నిర్షోసివేకదా ధరలోన " 

ననమాకేయంగభిఖ్యి వాశెనీకు 
A దక్ష నను శెద్దగానము 
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గీ. కారుమూారయెక్ట నీజ్ర వర్తనలు చూడ 

, నటముగదయ్య సాసుముదతిని కాయ, భూరి, ఎం 

సీ, ధిరళ్యభీష్టదాళారం గణాధినే 
తారం నవత్నహంళార నుసఘుని 

దారం యవిరాంద, వందారం సువితరణో 

దార నుంకస్థితదారమురగ 

హరం హలావ ఇల నోర్తం మహి 

వోరర. విచారప్రః క. rn 

సారం నిధూతనంసోరం ధృ'ళోభ గా . Er Es 

సారం భృణారసాసార మోళశ్ 
గీ మువహొముపాకే యటంచు. బ బేత్యేహాముం ద దలఃతే 

భాసుకే. భాసురత్వగ్నిలాసహసు భూరి, ==. రిజీ 

స్వీ సంగోరుమెయినిడ్డ చలిమలబిద్దత్ | 

 వడిగల నిబ్బ హార్వమ్తులో డ 

మూసను ల మయం వాలుకో ౫ .. 
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నీ, అనృతో క్తు లాడింస నాలోచనను చేసీ 
కపటము బన్నిన గాధివుత్రు, 

కొటకు పరిళ్చ్ళంద్రకువలయేళ్వరుండు భా 
ర్భిను నందనున విక్కయంబొనర్చి 

కాను చంజాలునొద్దను మధువమూంసముల్ 

మోచుచుం గడలేని నీచవృ త్తిం 
దిరుగుచునుండం దద్విభునకు సొవోర్ట్ర్య 

"మొన్నం బ ట్రతష్టతమై యున్న తముగ 

గ్, సర్వసర్వంసవాద శ భూర్వవాఢ్యుం 
చేసీ చానీగం జెలగేతి వా నీళాంగ, భూరి... 

నీ. ఆభినవగానవిచ్యాళ క్రిచే నునోం 
అమల రిం దృంురుడలాను. 



శ్రీవిశ్వునాథళతకము.. 
as 

కెల్ల దామరవిరుల్ తేలేక- యుండిన . ౪ - 
జి'ల్రేడువూల( బూజించలేనె 

మాలూరపస త్ర సమాజంబు లేకున్న 
నూడుగుప శ్రీరి యుంచలేనె 

పాయసం బర్బ్చణ ఇనేయ లేకుండినం 

'బేర్మి 6 గొబేరంబు వెట్టలేనె. 

న్నీ, గొవ్బ 'ఫొద్దియుం గలుంగునొకో సుభ కి 

మాత త్రసులభుండవా నీదుమానసమున, 

నీ . వారారగనామణీనతో జ మర్చించి భూ 
సాలోక్వమొకండు హర్ష ముస జెంచె 

నీవదజై కకరీష మా" రాధింబి 

సామాప్య "మొకండు హర్ష మున. జెంచె 

జూనువ వ్రచేళపూజూ నూనదకుడై 

సారూవ్య మొకండు హర్ష వ మున జెందె 

వ వస్థార్చ్వనాశాళ లస్థిరత్వమ్థున' 

“సాయుజ్య వెసీకడు హార్షమునం చెందే 

గి. నిటుల నాచేతనగునె యక్కట జడుండం” "= .. 
గుటిలచిత్తుండ మత్తుండ గుణరహితుండ, హ్ 

నీ, చిరితొ ండభక్తు కండు కిళువాంతం గావింతె. 

నక్కటికం బిసువుంత లేక . .... 

గాటకోటండు విరృఘాతుకతగిముం బు బూనె. 

జగతిలో నిందకు శంక. “లేక. . 



0 భ_క్టిరసక్ తేకసంభ్రటము 

నీ శ్రావణుం దొకండు సర్వతకేత్రగామిమి  ' ఎ టెనుకరుద్రాబాసమునకు నచ్చి యొకనాడు రూబరేఖోన్న తయు శీయా es) 



శ్రీవిళ సనాఖళ తకము. oy 

బభార్గివుండై పుట్టి పట్టిక బట్టంబు 

గటి కెళీకి నేగి కొంప ము కి 

సి. ఛళిర సీవుట భేదనస్రాభవంబుం 
బ్రణుతియెనరింపనలపేయేప్రా, కృృతులకు, "భూ. 

నీ, బడయనంబినిగాను యుడుగకం బరమనా 
చినిమి త్త మెలమి6 గుంటెినకుం బంప 

సాంఖన్టితోం। ండడంగాను సంచేహఫపడక.. న. 

వారిలా వ వృవారణ లాచరింద. . ™ 

సవ్యసాచినిగాను సమ రాంగణమునందుం 

గడిమి నీవై ని సింగాణి విసరం | 

జందయాఖ్యుండ గాను శరణులు మూడంగ. 

'నేమరు నిను వెనువెంటం ద్రివ్ప 
నీ, నన థాళరణంనా స్పియనుచు నున్న. 

వానివై6 గనికారము మానందగునె, లూ 

అధి కాయు వీయవే యల్బజీవనుండునా. 

నసంగ్లు. నిధాభారి నిసువునకును.:, 

సమకూర్చే వ్రుణ్టిజనభ_ర్త రంగా కకం. 

కాసక్షు గుణనిడియనెడి. చిషీజుని.... 

నరకేస్థుల కా శేర్చవేల ఇ pan 
జావకీననును ప్ర, Uo 

౭ 
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శీ. జీన యినినిజమైన నన్నో)వరాడె 
శాలయాసన “మొనరింపనేల చాల, భూ, 94 

నీ అములవాజ్లాధుర్ణ మబ్బునే వోలానా 
లాక్లీష్టకంధ రావా ప్టీకతనం 

జల్లనిచోవులం కెల్లయోయ గను బట్టు 
లగణితో గ్రాతుడ నగుటవలన ' 

నూర్షన మేభరగ మనమున నొనంసాడు 
నకట గిరకళుండ వగుటవలన 

స్టావరస్థితి సమాసాధ్య మేగతియొకో 
జంగమాభిధ జే మెలంగుకతనం 

గి. దాతయేళా దృళుండవుగదా జనులకుం 
గొడుకు పై ముకొఫానము నాడమకుక్న, చూ 

నీ, అంతరంగ రదేదోంత? 
వ్ శ ఈ 



ge 

నీవు ప్ర వ తిసరమూనిలి'వే' వీర 

శ్రీవిశషనాథశ తేకము. 628 

నీతసూజువతాకయై తామ్రము కసా 
జంబు కాలజ్ఞానస్తంజ్ఞ సాం. a 

x 
నీకు గుజ్జంబాట నే గండిశేరండు. గీ 

ధర రస్వరూవినా స. ధరిత్రి ' 

నీరవణం చే న నిడువ రారస్టండు 1 మించె 

శేముపీ భా-రేయశీలనమున 

నీనేత్తమై చిత్ర భానుండు భుపాజగ ౨.౧. 

త్పారీణసఘండునాం ' బ్రాఢిమెటిన గో 

, నుర్వి మహచా శ్రుముము సముయోగ్య వ మనుచు.” 

విబుధజనములు పచియంప వింటిం గంట్కిభూ,. , 

అఖిలబన్లార్లి కాంహస్పంహలతి హారింప 

ఛారుంముం బూనె సువర్వవావి ” 

అన్న పానీయాదు లాదరమునం బెట్ట 
శ లు 

నాయ గృవజెం గదా యన్న పూర్ష 
సకలాంతలాయభంజన మొనర్నం బ్ర బ లిజ్ఞం , 

గగద డుంకికరటిముభండ 

దతయణశ్యుతిమోందుగా. తీతివై న్ చె jan 
తోక స్వ్లస్టితావము నొ సున. "7 

మేల నరులకు గాశీప చ్ వలడ్కె' భాం? 9 
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వరడుంఠిగణవతి చరణంబులకు మెక్కి 

దండసాణికి వేడ్క. దంశమొసంగి 
ెరవునకు నను స్కారంబుం గావించి 

భునగువాలోక న మొనరించి గంగనీ ౫ 
థీంచి భవానిదర్శించియు ముఖి 

గ కర్షికాస్తావననముంజేసి కడళనిటుల ... 
యాత్ర సలివీనవారు మవోత్తులుగద భూ. 99 

సీ, చందక జే కాంచన భూమిజ కుఠంట. 
శాత్లో క్ర నీలోత్ప లాబ్ల కుల్ల 

మల్లి శాష్టున గిరి మళ్లి కానీప ను 
ధూశ్ శిరీన బంధూక క 

కార శాముంతికా. కరవీర శృతమాల 

వ 

A నాగు సేన. 
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దండంబు నూత్న వెదండకృ త్తికటీర 

దండంబు ధృతజగ దండవార 

దండంబు పద జాఖండలస్తుతనామ 

దండంబు కోటిమూరాండఛథామ 

గి దండ నుశ్రాంతసాత్వికోడ్డండ నీకు 

దండ నుత్జవవద్భ ద్ర,కొ కాండ నీక్కు భూరి... 101 

నీ ఒదుంగుచు సౌష్టాంగ "మొొనరింవ నాథంతు 

సీవంతు రఠయపేమున. శేవనెత్త త్త? 
నపరాధి ననులగావ్రనుని వల్క-_ : వరత - 

నీవంతు తప్పులన్ని యు శమింవ 

దారిద్యే) మొసంగుమి_త్రలతీయన నావంతు 

నీనంతు ధనవంతునింగ నొనర్చ . 

గద్యువద్యుములు వక్కా-ణింప నానంతు. 

నీవంతు సావథానివయి నినుట 

సి పెక్కుమూట లిశేటిక దిక్కు మాకు. ' 
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రవి కొక్కటి కృవీటభవ్రన కొకండం భా... 
తకు “రండు నాల్లు మూధన్రనకుం బది 

గీ. యర్టి నినుంజెన్పు నీమహత్వము గణింప 
దుర్గభంబని జనులకుం దోంచుంగాటె భూ, 

నీ. కరినుఖి నరనుఖ కవీనుఖాహిముఖోన్లు. ౫ 
--.ముంఖ నీంహముఖ మేవనముఖ బారా కర్ల ఘంటాకర్ణ గజకర్థ ళంఖక  ... 

4 ఉఊకర తికర స చండ. 

ననునోశాళ శనక్టి వజ... 
పొణి నుదర్శనపాణి భూలాయుధ మం 

నూర్యుపాతన నంది సోనునంది.  . . 
గి. నందిటేతాదిగణను లానందమున భ.,... 



లొ 

రతొ 

శ్రీవిశ్వునాథళతకము. 627. 

. నిన్ని సౌఖ్యము లొందుట వెన్ను(డిలను ; 

గన్ను నీకర్చణము నేయుశతనంగా బె, భూ... 

మురహరుం డవతారనులు' నభవిధములం. 

బరిపాటగా భూతభావియుగము =. 

లం దుద్భవించుచు నంతంబు నొందుచు 

బడరానిపా క్లైల్లం బడి బడనెను 

జం ప 'పనంం సి చొ కష (స ద ననుత్తం.. ల్ల షు. 

నాకవాసులు మెచ్చ నేకాదకాకార. 

ముల కిరవగురూవమును ధరించు. 

_ నార వ పృత్యతునకై లాస మనగ బరగు. 

మతిని గమ మెందుంగలదె సీజేత్ర మునకుభూశి. 

. ఆవిర్భవించునె యాంకలి దప్పి స్ 

కటకంబునందు లింగములు గన్న 

కొమాశెందునే సదా జానవా న. గస 0 ఖై 

బడలికలో ములను. శడకం బం్రచ కో పోక, papas 
_ గమనాభిలాషరటగ డలుకొనిక ;: 

 మంటపతతిం గడగంటం నా 
మాటిమాటికి ణేను. నీచీటికోడ.. . ఎ 



శ్ ఛక్రిరసళతేశసంప్రుటము 

నీ. స్వర్ణ జేత్రములూని చండస్త్రచండులు .. 
సకస లెత్తుచుం బరాబకు లొనర్చే . 

సధిగమవథ నినుస్ఫరనయా భి నయంబు 

లలరే. రంభాది'నేశ కిల నటించ 

సారగతహాన ఛాన డక్తినొసంగం 

గాహళకేణువీణానుడుక్కాకాశ = 

_ మురజ భేరీవాద్యములు చెలంగం 

A గోరికలుమిజింగా మిరు సాారినెడలు 

హూయలునూదృళులకునలవిమొ వచింస్కభూరి. 

సీ, నుహికాలికమున భస్మము నురాంకు లేశలు 

= ముంనుకోొని! యెగదిగ మూండంకళ్లు . 
మెడ నొడలను జడముడులవన్నాలు 



ow 

వాసీయటంచును' వాక్రుచ్చిన జనుండు 
నిర్వాణ "మొందండే నిఖలమెజుంగ 

సానందుచే మడతరి నకుల్ వీనులా 

నిరయంబవనిడువశే నిరయముభళ€ 

“తీరముగాను గురూవబేశంబు నొందియుం 

 గొందటు ) 'మోూయంబు నొందలేచె 

వారీ? న ర్ 3 మెన్న గువళము గాడ శ 

చొద్ధత్యమున బ్ర ఖు పూహత్యం 7 గావించితి” 

హ్రూరుండపోట నిక్కువముగాదె. 

దాగుకాంతారకాం'తారతి పౌఢవు 

జారుండవాట నిజంబుకోచె 

గారీవునోధనవో ర పేళలుండవు 

చొ రుండవ్శాట నింప 

మలక నారమివయట్ది 5 దొ రకు" 



ఎ కాత rT అంతా నరక 

40 భ_కిరసశతకసంపుటము 

పరళుంరాముఃగడు ఛాత్రవరుడయె్యింగా ఖండ 
వరళుండ వీవను గురుశెటీంగి 

హితుడయ్యె దృవిణాఢ్యుం ఉంచ నకించనో 
దంచనుందనటన్న సంజెతీంగి 

గీ, వృథిని నీకంబ భక్తులే యధికులనెడి 

యు నీ, తిలకం మడిశాసుములమంచినెన్నెిల , 
. ర్ల వాచంయను ప్ర వరులు : 

క్ల * జయనిజయంలు  గాఢమగు న న . 

శేబులుగాయగ చేల్లి | 
లచ్చి నై దోండుకు కాయింగాంగ. 

= గబ్బుచంకమెకంబు వెబ్బులితోళ్లు జా ౧. 
శ 
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శ్రీచిక్షనాథశతకము. 

నుహిసూరునకు మహీనుహిళ కళ త్రులె 
రి కృ లేభచానధురీణులనంగ 

, థర గులాలాన్షీవాయభూత ప సిద్ధి నీది ' 

నుదయ్యమెరి తదీయకులోద్భవుండః . 'భూ144
 

అమలాపురాన్వయో త్ర తముం డగు శాశీవ 

-తికిని ని గంగాభ్రచానికిని స సుతుండ . 
యమన్ i 

“౯ | 1 5 న 9 

ee] aR (a wh 
గ్... I బం 

మై న్ స స్తా ou gE rp వ. * 

Tse త్రి క యన: కన్న భావషయ 

పా. నాడి మిాస్ర్రాంతమునకు 

నటుచెంచి యేను గృ తాంజలినై. వృభూ 

కానుక లివ్వంగలానె నీకు 

నీకృతి రచించితిని గొని మాకు నైక్య 
-వెదిసంగుమని చేడితిని నట్ట యొసంగరాటె, భూ. 

శాకిణశికొమాత్ర, కనకంబు న్టీ న 

కత గ్ర మం ఏ దొసంగు నిశేవఫల 

నమటీయు? బ్రయాగలో మం నమాఘ. 

మున ద్రి చేణికయందు మునుంగుఫలను. 

గవిసుర దు, దు వుపంచకంబునా వెలయు పం 

చారాముదర్శన మబ్బుఫలము 

ధృతిగయలోవలం బితృవర్ణ్హమునకును 

. నిండంబు. నొకమారుం బెట్టు లము. 



ర భక్రీరసళతకనంపు
టనుం 

గీ కలుగు నీళతకను వ్రాయం గాంయం జటున 
జనులకు నీళృపాూనిలననమున 

భూరిగుణయూధ కాశికాళ్తురనంూథ . .”. 

విదళి'తాను రృస్టిరిపులొళాధ విశ్వనాథ. 

కః ల 
ప 




